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De Buurtkrant is een uitgave 

van het Wijkopbouworgaan 

Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.

Redaktie-adres: 
Spaarndammerstraat 143,

1013 TG Amsterdam, 020-6829773-

De redaktie behoudt zich 

het recht ٧٠٠٢ om aangeboden 

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

Aan dit ٨٧٢١٦٨٦٠٢ werkten mee: 
Lisa Pizzuti, Marcel van Tilburg, 

Arnold van Workum, □ز^م�  Merabet,

Foto’s: Maarten Steenbergen e.i

□ ٢٧ :̂ Drukkerij Dijkman 

©plage: 7500 exemplaren. 
Kopij voor het aprilnummer 
uiterlijk 5 maart inleveren.

De winkelstraat heeft een bazaarach- 
tige sfeer, is ruim honderd meter lang 
en organisch verbonden met andere 
ruimten.

Theaterzaal/Film- en TV-studio 
,De Zwarte Doos’
Voor professionele produkties uit 
binnen- en buitenland; muziekmani- 
festaties؛ operette-uitvoeringen, etc.
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stadsdeel, alsmede door (semi-)- 
professionele theater- en kunstgroe- 
pen uit Amsterdam, zoals Artotheek 
Westerpark, ?olanentheater, Multi- 
cultureel Theatergezelschap De Nieu- 
we Amsterdammer, Toneelgroep 
Amsterdam en de Stichting Kunstzin- 
nige Vorming Amsterdam.
Het Wijkopbouworgaan Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt heeft volop 
steun gegeven aan de plannen, omdat 
serieus nagedacht is over de belangen 
van de buurtbewoners en géén lip- 
pendienst bewezen werd aan deze 
belangen.

Het Rhizome Huis in het 
Zuiveringsgebouw

Het belangrijkste onderdeel van de 
plannen vormt het ontwerp voor het 
Zuiveringsgebouw, het Rhizome Huis 
(foto). Het begrip Rhizome verwijst 
naar een wortelstok van een onder- 
gronds wortelstelsel dat vitaal/ 
levendig en onkwetsbaar is. Zo zou 
het Rhizome Huis ook zou moeten 
functioneren voor het stadsdeel en 
het Zuiveringsgebouw.
Het plan omvat een groot aantal 
bestemmingen. De kern is een multi- 
functioneel en intercultureel cultuur-, 
werk en Recreatiecentrum (12.000 
m2), met de volgende vooreieningen:

Kindercii-kunstencentrum 
,Het Aardse Paradijs’
Kinderen van 4 t/m 17 jaar kunnen 
toneels؛x؛len, muziekmaken, dansen, 
beeldhouwen, van theater genieten; 
experimenteren met geluid, nieuwe 
media hanteren en ontdekken. Ten- 
toonstellingen van kinderen-/ 
jongerenkunst etc. Buitenschoolse 
educatieve activiteiten.

Publieksdienstencentrum 
’Dé Verre Gedachten’
Adocatencollectief, belastingadvi- 
seurs, wijkopbouwwerk, milieuad- 
viesdiensten, vergaderruimten,etc.

Arcade/winkelstraat 
,De Openbaringen’
Kleine werk- en verkoopruimten voor 
ambachtelijke beroepen, zoals siera- 
denmaken, kostuum-atelier, sport- 
verkoop etc.

Westerpark omgetoverd tot een veelkleurig 

en veelzijdig groen- en recreatiepark

Een buurtplan voor de 
Westergasfabriek

Het plan ligt in het verlengde van het 
buurtinitiatief uit 1978, om het Wes- 
terpark een regionale functie te geven 
als modern stadspark. Een groene 
long, die zuurstof omzet in creatieve 
en gezonde levensenergie.
Dit initiatief werd ontwikkeld door de 
Wijkopbouworganen Staatslieden- 
buurt en Spaarndam, en vastgelegd in 
het bestemmingsplan Overbrakerpol-

De Westerparkgroep, bestaande uit 
bewoners en gebruikers van het Wes- 
terpark, heeft het verder uitgewerkt 
en de parkbelangen van de buurten 
behartigd.

Voordelen voor bewoners 
en Stadsdeel
ln februari zijn de uitgewerkte plan-
nen - mede mogelijk gemaakt door 
Architectenbureau ir. Hans Nout b.i 
uit Den Haag - ingeleverd. De com- 
merciële en zakelijke haalbaarheid en 
de noodzaak van een veelkleurig, 
veelzijdig en veilig groen- en cultuur- 
stadspark werd aangetoond. De be- 
langen en behoeften van de multi- 
culturele buurtbevolking zijn als inte- 
graal uitgangspunt gekozen.
De plannen omvatten een vijftal 
bouw- en ontwikkelingsprojecten. 
Over het profijt voor het stadsdeel, 
door het gebruik van voorzieningen 
en werkgelegenheid worden voorstel- 
len gedaan. De nadere invulling van 
de gebouwen biedt een unieke kans 
om het stadsdeel een *face-lift’ te 
geven.

Matschappelijk draagvlak

De plannen worden ondersteund 
door bewoners en instellingen uit het

RQMANT1ES Pm
WESTERPAAK

I APARTOTELPARK I KUNSTENPARK I SPORTfftRK jKINDERPARKj STADSPARK ■ I

In 1992 werd een pr^svraag uitgeschreven voor een nieuwe 
bestemming voor de gebouwen van de voormalige Westergasfa- 
briek* 
Het plan van Crosspoint ?roductions van Chris de Vries werd in 
september - samen met drie andere - uit ruim driehonderd 
plannen door een onafhankelijke jury uitgeroepen tot mede- 
winnaar.

Expositie Crosspoint-plannen
In de maand april in 
Openbare Bibliotheek Nova Zembla 
Spaarndammerstraat 490

Tekeningen, m abette, parkontwerp, foto’s, de geschiedenis van twintig 
jaar buurtstrijd om het Westerpark.
De expositie is te bezichtigen op de gebruikelijke openingstijden van de 
bibliotheek.

Openbare Buurtvergadering:

De toekomst 
van het Westerpark
Donderdagavond 22 april,2000م uur 
in het Poianentheater, Polanenstraat 174.

-  Waarvoor wordt het park gebruik?
-  Waarvoor zou het park gebruikt kunnen worden?
-  Welke rol kunnen teiTein en de gebouwen vervullen voor de 

leefbaarheid en buurtontwikkeling?
-  Hoe mensvriendelijk is het park voor de buurtbewoners?
-  Hoe veilig is het park voor de mensen uit de buurt?
-  Hoe kunnen wij als buurt het park levendiger en gebruiksvriendelij- 

ker maken?
-  Welke activiteiten moeten in de gebouwen komen?

* zijn sprekers van politieke partijen uit de stadsdeelraad, 
vertegenwoordigers van het Westerparkoverleg, actieve buurtbewoners, 
٠  en deskundigen.
Er wordt volop gelegenheid gegeven tot het doen van voorstellen, het 
spuien van kritiek, ontwikkelen van plannen enz.

WUkopbouworgaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt
S^aroam m erstraat إ43أ  telefoon 020-6829773.



Toekomst van het Westerpark 

in handen van de Stadsdeelraad
laboratoriumgebouw gesloopt? Mo- 
gen er woningen gebouwd worden in 
het park? Hoe vindt de verkeersont- 
sluiting plaats? Hoe veilig wordt het 
park? Hoe wordt het park attractief 
voor alle buurtbewoners en niet al- 
leen voor hondenbezitters? Wat 
wordt de relatie tussen parkgebruik 
en gebruik van de gebouwen?
Veel vragen, waar de stadsdeelraad 
na drie jaar bestuur nog steeds geen 
duidelijke antwoorden op heeft gege- 
ven!

Bodemsanering

Over de sanering van de ernstig ver- 
vuilde grond bestaat nog steeds geen 
duidelijkheid. De indruk bestaat, dat 
de stadsdeelraad problemen heeft 
met de enorme kosten (ruim /  60 
miljoen gulden) van het saneren van 
de gronden en het handhaven of 
slopen van de gebouwen.

Westerparkoverleg

In het Westerpark-overleg tussen be- 
woners en gebruikers van het park en 
het stadsdeel is de afgelopen jaren, 
onder aanvoering van G. van der 
Meulen en p. Vink, keihard geknokt 
om de oorspronkelijke plannen voor 
uitbreiding en gebouwen serieus op 
de agenda te houden van de stads- 
deelraad-
Van de kant van de spaarndammer- 
buurt hebben ondergetekende en me- 
vrouw Volkers de afgelopen 12 jaar 
meegedaan aan het overleg.

Tot nu toe lijkt het er op dat er onder 
de verantwoordelijkheid van de 
Stadsdeelraad Westerpark weinig 
voortgang geboekt is. Sinds de komst 
van een nieuwe projectleider, de heer 
Bob Kauffmann, worden zaken van- 
uit het stadsdeel weer stukken serieu- 
zer aangepakt.
De vraag blijft wat de visie is van de 
stadsdeelraad, en welke bestuurlijke 
kracht zij opbrengt om gezamenlijk 
met de bewonersorganisatie te knok- 
ken voor een leefbaar, attractief en 
veilig park.
De besluitvorming zal de komende 
maanden hopelijk meer duidelijkheid 
geven over waar de Stadsdeelraad 
voor staat als het gaat om de toe- 
komst van het Westerpark.

Cor Thesing
Bestuurslid Wijkopbouworgaan 
S ^ a ^ a m m e r-  en Zeeheldenbuurt 
Lid Westerparkoverleg

Vóór de zomervakantie zulien in de Stadsdeelraad vérstrekkende 
besluiten genomen worden over terrein en gebouwen van de 
voormalige Westergasfabriek. Deze besluiten gaan het toekomst- 
beeld van het stadsdeel en het Westerpark bepalen. Opvallend is 
het zwijgen van de stadsdeelpolitici na de turbulente ontwikkelin- 
gen rond de p lano^ikkeling in de afgelopen maanden.

wél de indruk gevestigd is, dat dit het 
plan is van de stadsdeelraad.
Uit de pers is gebleken, dat onafhan- 
kelijk van de gevolgde procedures en 
besluitvorming in de stadsdeelraad er 
plannen zijn ontwikkeld voor een 
centrum voor moderne muziek.

Inmiddels zijn de haalbaarheidson- 
derzoeken ingediend bij wethouder 
Hokon Hansen. Deze heeft - zoals 
langzamerhand gebruikelijk is bij 
moeilijke beslissingen! - een commis- 
sie van deskundigen geïnstalleerd.
De commissie bestaat uit: w. Crou- 
wel, architect; H.Warnau, landschap- 
sarchitect؛ H.Kohnstam, vastgoed- 
specialist; L. Visch, muziekdekundi- 
ge; j. Reynders, theaterdeskundige; 
G. van der Meulen, vanuit het Wes- 
terparkoverleg.

Opvallend is dat geen enkele vrouw 
deelneemt, en dat deskundigheid op 
het terrein van de stadsvernieuwing 
en minderhedenbeleid ontbreekt. De 
inbreng van de bewoners is boven- 
dien zeer gering.

Pa^inrichting

Over de nadere uitwerking van het 
Westerpark als groencentrum zijn 
nog geen duidelijke keuzen gemaakt. 
Komt er een landschappelijke invul- 
ling, wordt het meer stadspark, of 
wordt het een combinatie? Wordt het

Eigen Haard organiseert 
klaverjasdrive ٠ ٢  24 april

Polanentheater, tijdens de clubavond 
van de klaverjasclub.
Ook kunt u telefonisch bestellen: 
6828414.

Foto: Het oorspronkelijke 
clublokaal van Eigen Haard, 

binnenin ,,Het Schip”.

Klaverjasclub Eigen Haard organi- 
seert op zaterdag 24 april een klaver- 
jasdrive in het Polanentheater, Pola- 
nenstraat 174. Aanvang: 19.30 uur. 
Deelname /  4,- per persoon.

Kaarten kunt u afhalen op elke 
maandagavond vanaf 20.00 uur in het

Wat is de visie van de politieke 
partijen? Is het stadsdeelbestuur in 
staat om maximaal profijt voor de 
bewoners te halen uit een nieuwe 
bestemming van de voormalige Wes- 
tergasfabriek?

Lukt het de ambtenaren om samen 
met de verantwoordelijke politici een 
groot-stedelijk project, kosten min- 
stens /  100 miljoen, daadwerkelijk 
van de grond te trekken?
Of blijft het doormodderen op de weg 
van de afgelopen tien jaar? Een 
boompje hier, een groentje daar en 
voor de rest moet het nog bekeken 
worden!

Waar blijven de gekozen bestuurders 
met hun belangenbehartigingstaken? 
Het Wijkopbouworgaan Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt verwacht de 
komende maanden een krachtige, 
duidelijke opstelling van de stads- 
deelpolitici.

Het accent moet worden gelegd op 
een veelzijdig, veilig, veelkleurig en 
attractief stadspark met veel groen, 
spel- en s^rtvoorzieningen, cultuur 
en kunst.

Gebouwenbestemming

Rond de gebouwen moet een heldere 
keuze worden gemaakt, waarbij de 
buurtbelangen niet verkwanseld wor- 
den aan commerciële beleggers of aan 
handige zakenjongens uit de kunsten- 
sector-

In juli 1992 is uit ruim driehonderd 
‘ een drietal plannen uit-
gekozen, die op haalbaarheid onder- 
zocht zouden moeten worden:

a. Grafische School (Grafisch Ly- 
ceum Amsterdam).

b. Civi^-technisch museum (de 
Schulte uit Eindhoven).

c. Het ’Rhizomeplan’ voor een cul- 
tuur/kunst en vrijetijdscentrum 
(Chris de Vries uit Amsterdam 
namens Crosspoint Productions).

Tevens is het Amsterdams Monu- 
mentenfonds door de stadsdeelraad 
verzocht om een aantal waardevolle 
ideeën uit niet gekozen plannen te 
onderzoeken middels een *comhina- 
tieplan’.

Inmiddels heeft het Grafisch Lyceum 
afgehaakt en heeft het Amsterdams 
Monumentenfonds een geheel eigen 
plan gemaakt, waarbij slechts zijdé- 
lings ideeën uit andere plannen zijn 
verwerkt. Het Wijkopbouworgaan is 
met deze manier van werken beslist 
niet gelukkig, omdat in de pers door 
het Amsterdams M onumentenfonds

Een twee sterren 
Hotelaccommodatie met 
parkeervoorzieningen

Aan het uiteinde van het park ter 
hoogte van de voormalige Maggifa- 
briek. Het park zelf blijft ontoegan- 
kelijk voor het autoverkeer.

Suggesties voor de verdere 
partinrichting

Om het Westerpark toegankelijker, 
attractiever en veiliger te maken die- 
nen extra voorzieningen te worden 
gepland.
In de voorstellen zijn ideeën ontwik- 
keld voor een beeldende kunstroute, 
trimbaan, sport- en spelvoorzienin- 
gen, ondergronds metro-station Bre- 
dius, aansluiting lijn 10 op metro- 
ringlijn, transferia, woningbouw.
Ook zijn plannen opgenomen voor 
een weekmarkt op het Rhizomeplein, 
dat tevens dienst kan doen als attrac- 
tieruimte. Veel aandacht is besteed 
aan delgroepvoorzieningen.
Het idee van het creëren van een 
soort Kinder Tivoli in het park is een 
van de orgineelste (tekening).

Financiering van de plannen

De financiering van de plannen is nog 
niet rond. Overigens net zo min als 
van de andere plannen.
Eerst dient er een duidelijke uit- 
spraak te komen van het stadsdeelbe- ١  

stuur over wat er met het park en de 
gebouwen de komende jaren gaat 
gebeuren.

In het plan wordt voorgesteld een 
combinatie te maken van economi- 
sche/commercieel sterke elementen 
met economisch/non-profit zwakke
elementen. De centrale stad zal een 
belangrijke subsidieverlener zal moe- 
ten worden voor de geplande kunst- 
paleizen.

Het Rhizomehuis zou gedeeltelijk ge- 
financierd dienen te worden door het 
stadsdeel als regionale Wijkaccom- 
modatie en door de centrale stad als 
een stedelijke kunstvoorziening. 
M.n. het kinderkunstencentrum komt 
daar volgens de Vries voor in aanmer- 
king.

Het totale Westerparkproject zal ge- 
kenmerkt dienen te worden als groot- 
stedelijk project, maar zal onder lei- 
ding van de stadsdeelraad middels 
een samenwerkingsverband tussen in- 
vesto^ers/f^anciers en buurtverte- 
genwoordigers uitgevoerd dienen te 
worden. De Vries is er een grote 
tegenstander van dat de gebouwen 
verkocht wordeu aan commerciële 
beleggers. Hij is van mening, dat de 
strijd^van de buurtbewoners van ruim 
twintig jaar, om het park en de 
,gebouwen te bestemmen voor een 
regionale culturele- en recreatieve 
voorzieningen daarmee te niet wor- 
den gedaan.

Een buurtplan voor de 

Westergasfabriek
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C ^ /R e ^ u ra ^ a rty c e n tru m  
’Dé Smeltkroes’
Het kloppend hart van het gebouw. 
Een internationale keuken, mogelijk- 
heid tot bruiloften en exclusieve par- 
ties voor de buurtbewoners. Vol- 
doende ruimte voor een mediacafé.

Kunst-ondernemerscentrum
’Energie’
Allerlei kleine bedrijfjes, die zich 
bezig houden met kunst, cultuur en 
recreatie. Kleine uitgeverijen, pro- 
ductiebureau’s, decorbouwers, video- 
kunstenaars, filmmakers etc.

Amsterdams Kunstencentrum 
’Betovering der Hemelen’
Kunst/muziek- en video-uitleen. Al- 
lerhande kunstzinnige, maar ook za- 
kelijke tentoonstellingen. Atelier- 
ruimten voor theatergroepen/ 
dansgroepen etc.

Koren- en muziekcentrum 
’Dé Vier Windstreken’
Centrum voor amateuristische- en se- 
mi-professionele muziekbeoefening 
door koren, strijkensemble’s (o.a. 
van arabische ori^ne), harmonie/ 
fanfare, etc.

Squash en Fitnesscentrum 
’Dé Regenboog’
Acht squashbanen, sauna/bubbelbad, 
whirlpool, massageruimten, sportge- 
neeskunde, fitnessruimte. Een voor- 
ziening die duidelijk verbonden is aan 
de sportieve recreatie in het Wester- 
park.

Nieuwe Amsterdamse 
Kunstpaleizen in en op de 
gashouders

In de oude gashouder en op de 
fundamenten van een drietal in de 
jaren vijftig gesloopt gashouders zijn 
stèdelijke voorzieningen gepland:

Het Centrum ٧ ٠ ٠ ٢  Moderne Pop Mu- 
zièk met een grote zaal voor 800 
bezoekers en een zaal van 200 bezoe- 
kers. Eventueel ook te gebruiken als 
showhall voor John de Mol produc- 
tions.

Het Nieuwe Theater voor Toneelgroep 
Amsterdam, met een zaal van 600 
bezoekers, ook te gebruiken als TV- 
studio voor Joop van de Ende Pro- 
ductions.

Arthur Ashe tenniscentrum

In de omgeving van de z.g. bazenwo- 
ningen worden onoverdekte tennisba- 
nen geprojecteerd voor recreatieve/ 
commerciële tennisbeoefening. Dit 
binnen een te creëren sport- en spel 
centrum gedeelte in het Westerpark.

Woningruilbeurs
Bij de Woningruilbeurs voor de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt zijn 
de hieronder kort samengevatte advertenties opgegeven.
Wilt u meer informatie over een van deze advertenties, bel dan het erbij 
vermelde telefoonnummer of kom langs op het woonspreekuur van het 
Wijkopbouworgaan spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, donderdag 
van 10.00 tot 13.00 uur en van 18.00 tot 19.30-uur, S^arnd^m erstraat 
143. Daar kunt u ook uw eigen advertentie opgeven. Kosten:. /  5,- per 
advertentie.

Aangeboden 2-kamerwoning Westzaanstraat 2-hoog
Gevraagd 4-kamerwoning 1 of 2-hoog, 6829118
Aangeboden 4-kamerwoning Suikerplein 3-hoog
Gevraagd 5-kamerwoning ben.of hoogste, 6861504

" ’ 2-kamerwoning Roggeveenstraat, benedenhuis
Gevraagd 3/4-kamerwoning Zeeheldenbuurt, 6880359
Aangeboden 2/^^merwoningv.Noordtstr. 3-hoog
Gevraagd 3/4-kamerwoning hoogste etage, 6812855
Aangeboden 2-kamerwoning Le Mairekade 4-hoog
^ -vraagd 2/3-kamerwoning oudbouw, spaarndammer؛

buurt of Amsterdam-Noord



van het winkelvoorzieningenniveau 
van de Zeeheldenbuurt en benadruk" 
te dat alleen een goed evenwieht 
tussen woon-, werk- en winkelfunc- 
ties zorgt voor een levendige, gezelli- 
ge en leefbare buurt.
Dus, buurtbewoners en bestuurders 
van Stadsdeel Westerpark: er is werk 
aan de winkel!

We zullen je missen,
Jantje van اام€ة !

Stadsdeelvoorzitter Maarten Voster 
en First Lady Westerpark Lisa ?izzut- 
ti, die pleitte voor het instant houden

Na 48 jaar Zeeheldenbuurt heeft Jan 
Klein, beter bekend als Ome Jan en 
als Jantje van Alles, offieieel de 
deuren van zijn winkel gesloten. Dit 
was reden voor buurtorganisaties, be- 
woners en winkeliers om onder de 
bezielende leiding van Bruini Heinke 
deze markante Zeeheldenaar zater- 
dag 6 maart in het zonnetje te zetten. 
Voor veel mensen was Jan meer dan 
alleen ondernemer. Hij was tevens 
diseussiepartner, raadsman, bieehtva- 
der en in sommige gevallen de laatste 
financiële strohalm.
Op zijn afscheid werd Jan zijn vrouw 
en zijn zoon verrast door jong en oud, 
bekend en onbekend. Zo stond na 42 
jaar artiest en oud collega-voetballer 
(DWS) Hans Boskamp voor zijn 
neus. Een hartverwarmend weerzien. 
Verder werd Jan toegesproken door

Aktiviteiten inde Zuiderspeeltuin
Kinderaktiviteiten

Maandag: Bootjesclub
18.30-20.00
Leden /  2,50, niet-leden ƒ 4,-. 
Leiding؛ A. Vinju.

Dinsdag: Damclub
^.45-20.15, je u g d /0,50.
Leiding: j. Hondeman.

Vrijdag:
Tafeltennis-Nintendo-Dartclub
6 ل8م30-20م.)#(6-ل  jaar.
Leden /  1,50, niet-lederï /  3,50. 
Leiding: A. Brandsma, N. Rosier.

Zondag 11 apri!: Kinderkien
14.00-16.00. 3-14 jaar.
Plankjes /  2,-, niet-leden /  3,-. 
Leiding: j. Versteegh, N. Rosier.

Inlichtingen en aanmelding:
A. Brandsma, Zuiderspeeltuin, 
Barentszplein 14, 6232س .

Volwassenen-aktiviteiten

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

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

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

Donderdag: Klaverjasclub
20.00. /  3,50 per maand.
Leiding: R. Ravesteijn.

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

Vrydag:
Tafeltenni^art-Biljartclub
21.00-22.30.
/  2,- leden, niet-leden /  3,50 
Leiding: A. Brandsma, N. Rosier.

17 april: Rommelmarkt

De gezelligste rommelmarkt van de 
Zeeheldenbuurt vindt weer plaats op 
zaterdag 17 april, u kunt er niet 
alleen van alles kopen, maar u kunt 
ook bij een heerlijk kopje koffie de 
gezellige sfeer van de Zuiderspeeltuin 
proeven.
Er zijn nog slechts enkele tafels te 
huur, voor de prijs van vijf gulden. 
Reserveren bij A. Brandsma, 
6232000.

Verdere aktiviteiten

De Zuiderspeeltuin is overdag van 
9.00 tot 17.00 voor u open. Er zijn 
veel aktiviteiten: klaverjassen, tafel- 
tennis, computerspelen, dammen 
enz. u kunt ook in de ochtend een 
praatje maken bij een kopje koffie. 
Kortom: dé gelegenheid om van uw 
dag iets leuks te maken. Kom gerust 
eerst kijken wat er gaande is, want 
het is te veel om op te noemen.

Bij defoto’s: Dierenpictionary

Pictionary
Dinsdag 23 februari werd een op- 
dachtentocht gehouden. Aan deze 
tocht, die in het teken stond van 
dieren, deden vele instellingen uit de 
buurt mee, waaronder de Stichting 
Beheer.
De groepen zes van alle basisscholen 
uit de buurt kregen twintig minuten 
de tijd om een opdracht te vervullen. 
Die opdrachten liepen uiteen van 
levend ganzebord tot dieren- 
pictionary.
Om 14.15 uur kregen de kinderen bij 
alle instellingen limonade met een 
koekje. De zon scheen, de kinderen 
waren enthousiast, dus de dag kon 
niet meer stuk. Volgend jaar weer!

Suikereitjes 
Zoekwedstrijd 
٠ ٢  10 april

De Stichting Beheer organiseert in 
samenwerking met de Suikerbol op 
zaterdag 10 april een suikereitjes- 
zoekwedstrijd op het Suikerplein, de 
start is om 11.30 uur.
De vinders van het gouden, zilveren 
en bronen ei krijgen een leuke paas- 
prijs.
Er zal een levensgrote paashaas aan- 
wezig zijn die de prijzen uitreikt. Na 
afloop krijgen de kinderen een pan- 
nekoek en limonade.
Wij rekenen op mooi weer en een 
grote opkomst!

Willy Snoeck 
Co^dinator Suikerplein

De Bogt/W esterbeer

Aktiviteiten in april
Voor meer informatie over dit programma kunt u overdag van 
maandag tot en met donderdag bellen naar nnmmer 6861131. 
Vragen naar Rob "riebout).

Kerkdienst i.v.m. Pasen van 10.30-11.15 uur.

Eerste Paasdag. Concert door Salonorkest Humores- 
que. 14.00-16.00 uur. Entree /  3,50.

Ouderenbin^.14.00-16.00 uur.

Kerkdienst.10.30 uur in de grote zaal.

Ontspanningsavond. Felix van Olen zingt liedjes van 
vroeger in zijn programma ’Genieten van het leven’. 
20.00-22.00 uur. Entree /  3,50.

Van Schuppen textielverkoop. 10.00-12.00 uur.

Don Jacours schonenverkoop. 10.00-14.00 uur.

Koninginnedag: Ontspanningsmiddag met optreden 
van de North-Hill Country Dancers. 14.00-16.00 uur. 
Toegang gratis.

Dodenherdenking in de grote zaal. 19.30-21.00 uur.

Gelegenheid om te biljarten. 13.30-17.00 uur

Soos en Bar om 14.00 uur.

Gymnastiek. 9.45 uur in de grote z؛*al.
Bibliotheek- 13.15-14.15 uur.
Clubbiljarten. 13.30-16.00 uur.

Koor. 10.00-11.15 uur.
Clubbiljarten. 13.30-16.00 uur.

Gymnastiek om 9.30 en 10.30 uur in de grote zaal. 
Radio Ramona van 14.00 tot 16.00 mır- 
Open Bar van 15.00 tot 17.00 uur.
Dit vrijdagmiddagprogramma vervalt op 9 april 
(goede vrijdag) en op 30 april (koninginnedag).

Klaverjassen om 14.00 uur (behalve op 11 april).

Woensdag 7 april 

Zondag 11 april

Woensdag 14 april 

Woensdag 21 april 

Donderdag 22 april

Maandag 26 april 

Dinsdag 27 april 

Vrijdag 30 april

Dinsdag 4 mei

Elke dag 

Maandag 

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Zondag

Mevrouw S lu is honderd jaar
Sinds acht jaar woont mevrouw Sluis 
in De Bogt. Door medebewoners en 
familie werd ze op haar honderdste 
verjaardag in het zonnetje gezet.
Ook de voorzitter van het Wijkop- 
bouworgaan, Chris de Vries, kwam 
langs om te feliciteren en overhandig- 
de een boeket bloemen.
De redactie wenst mevrouw Sluis nog 
veel gezonde jaren toe.

Op donderdag 4 maart werd me- 
vrouw Antje Sluis-Broertjes honderd 
jaar.

Samen met haar man stond mevrouw 
Sluis in de slagerij in de Spaarndam- 
merstraat. Ze begon te werken met 
haar drieëntwintigste en heeft dat 
volgehouden tot haar tweeënnegen- 
tigstejaar.

Dagverzorging heeft plaatsen

Wanneer u niet in staat bent om 
zelfstandig te komen, kunt u gebruik 
maken van de buurtbus, tegen een 
vergoeding van twee gulden per re- 
tourtje.
Maakt u nog geen gebruik van de 
thuiszorg, dan is de eigen bijdrage 
voor dagverzorging /  3,-- per week. 
De warme maaltijd kost ƒ 6,50.
Voor aanmelding of informatie kunt 
u elke dag bellen tussen 9.00 en 16.00 
uur naar de Bogt/Westerbeer: 
6861131.
Als u zich aanmeldt kunt u een 
afspraak maken voor een proefdag. 
Dan kunt u meteen bekijken of het u 
bevalt-

Dagverzorging is er voor mensen 
vanaf 55 jaar die thuis wonen, maar 
zich niet meer zelfstandig kunnen
redden.
In onze eigen huiskamer zijn elke dag 
begeleidsters aanwezig met wie u de 
dag op een plezierige manier kunt
besteden.

u kunt in De Bogt/Westerbeer ٠٠١؛،
de warme maaltijd gebruiken; - 

- in de winkel kleine dagelijkse 
 boodschappen doen؛

naar de kapper en de pedicure -
gaan;

n -؛ a r  de fysiotherapie gaan 
deelnemen aan allerhande activitei- - 

.ten van het huis



Zaterdag و  april 1993 van 13.30 tot 24.00 uur

M ulticulturele Dag 
Nassaukerk/De Schakel

En dan is er feest!

Nadat de hersenen het nodige voedsel 
hebben gehad, is er later op de 
middag de gelegenheid van Suri- 
naams en Turks eten te genieten, om 
zo ook lichamelijk weer in topeondi- 
tie te komen.
Tijdens het avondprogramma kan 
men de ealorieën er weer ’afswingen’ 
bij live-optredens van Nederlandse, 
Antilliaanse, Marokkaanse en Turkse 
muziek. Ook een ’buurteigen’ multi- 
eulturele percussiegroep zal de avond 
opluisteren.

Uiteraard kunt u een dergelijk unieke 
gelegenheid om de hersen-, buik en 
beenspieren in beweging te zetten, en 
met medebuurtbewoners kennis te 
maken, niet aan uw neus voorbij 
laten gaan.

Organisatie:
- R u b a  Dub Style,
-  Paloeloe Rockers,
-  Turks Huis Westerpark,
-  Buurtplatform tegen Racisme en 

Fascisme,
-  Wijkopbouworgaan Staatslieden- 

en Hugo de Grootbuurt
-K e rk  en Buurt.
Alle betrokken organisaties zullen 
zich aan het begin van de dag even 
voorstellen.

Namens de voorbereidingsgroep, 
Bettina Fabich

Wie zin heeft in een groot feest, hoeft niet te wachten tot 5 mei. 
Op zaterdag و april ¥İndt in de Nassaukerk een multiculturele dag 
plaats. Overdag is er een inhoudel^k programma, met discussie 
in workshops, daarna is er een feestel^k gedeelte met muziek, 
dans en culinaire attracties.

Werkgroep ” illegalen in de 
huurt”

In onze buurt wonen veel illegalen. In 
tegenstelling tot het beeld dat vaak in 
de media wordt geschetst zijn het 
voor het merendeel geen criminelen, 
maar mensen die al jaren heel hard 
werken in branches, die voor Neder- 
landers niet aantrekkelijk zijn. Ze 
worden op grond van hun situatie 
bovendien vaak dubbel uitgebuit. 
Vaak worden ze aanzienlijk onderbe- 
taald, en ze wonen vaak in huizen en 
op kamers waarvoor ze het driedub- 
bele van de reguliere huur neertellen. 
In weerwil van het cliché dat ze van 
sociale voorzieningen misbruik zou- 
den maken, durven velen niet eens 
naar de dokter te gaan, omdat ze 
bang zijn opgepakt te worden. Be- 
langrijk is dat allereerst iets gedaan 
wordt aan de negatieve beeldvorming 
over illegalen. Gekeken moet worden 
naar de situatie en de specifieke 
problemen van deze ’onzichtbare’ 
groep.
Deze werkgroep wordt ingeleid en 
begeleid door leden van het ASKV 
(Amsterdam Steunkomité Vluchte- 
lingen).

Met verschillende bevolkingsgroepen 
in een stadsdeel samenleven betekent 
dat je te maken hebt met culturele 
verschillen, maar ook met verschijn- 
selen die bevolkingsgroepen uiteen- 
drijven.

Een voorwaarde voor een harmo- 
nieuze multiculturele samenleving is 
dat deze verschijnselen bestreden en 
in de kiem gesmoord worden.

Dit is des te meer nodig in deze tijd, 
waarin discriminatie en racisme over- 
al om ons heen de kop opsteken en 
zich soms op gewelddadige wijze ma- 
nifesteren. Juist mensen die in een 
maatschappelijk en economisch 
slechte positie zitten, worden vaak 
het slachtoffer.

Voor hen die creatief willen denken is 
daarvoor ’s-middags gelegenheid. In 
workshops zal worden gediscussieerd 
en geprobeerd om tot mogelijke ’op- 
lossingen’ komen. Bezoekers kunnen 
zich voor een van de volgende werk- 
groepen opgeven:
-  Jongeren en racisme;
-  Racismebeleving;
-  Illegalen in de buurt.

Grote opkomst viering Vrouwendag
Op maandag 8 maart om half vier 
begon het grote vrouwenfeest in het 
Folanentheater. Het duurde tot ’s- 
avonds elf uur. De b e s t e l l i n g  was 
overweldigend. Meer dan tweehon- 
derd vrouwen van alle leeftijden na- 
men deel aan het feest.
De dag stond in het teken van het 
samenzijn van vrouwen met uiteenlo- 
pende kültürele achtergronden. Het 
was dan ook zeer verheugend dat er, 
naast de Nederlandse en vrouwen van 
Surinaamse afkomst, zoveel Turkse 
en Marokkaanse vrouwen aanwezig 
waren. Na afloop waren de vrouwen 
die deze dag hadden georganiseerd en 
de vrijwilligsters moe maar heel vol- 
daan over de zeer geslaagde dag.
Veel belangstelling was er voor de 
stand van de nieuw opgerichte Buurt- 
vrouwengroep Najade, die ernaar 
streeft vrouwen met verschillende 
achtergronden bij elkaar te brengen. 
De brochures vonden gretig aftrek.. 
Op een inschrijflijst kon men wensen 
en ideeën aankruisen die de leefbaar- 
heid in de buurt kunnen vergroten. 
Overduidelijk is dat Internationale 
Vrouwendag springlevend is en zeker 
ook volgend jaar opnieuw groots ge- 
vierd gaat worden.
De organisatie liep perfect. Het acht- 
maartcomité dankt ieder die vrijwillig 
heeft meegeholpen.

Zondag ة و  april in het Polanentheater: 
Najade Buurtvrouwengroep W esterpark 
organiseert ontm oetingsm iddag

*We hopen heel veel (verschillende) 
vrouwen te mogen begroeten. 
Kinderopvang is aanwezig.
De toegang is gratis.

Lisa Pizzuti,
Wijkopbouworgaan Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt, 
Spaarndammerstraat 143, 6829773.

Frogramma:
— Fresentatie van Najade, buurt- 

vrouwengroep Westerpark;
— Optreden door vrouwen van de 

theatergroep ’Werktuig’;
— Discussie over het wel en wee van 

de eigen buurt;
— Presentatie van vrouwen over het 

”Marokkaanse Huis” .

Najade heeft tijdens de viering van 
Internationale Vrouwendag menin- 
gen gepeild over de leefbaarheid in 
onze buurt. De wensen, suggesties en 
ideeën worden verder besproken tij- 
dens de ontmoeting op 25 april, van 
14.00-17.00 uur, in het Polanenthea- 
ter, Polanenstraat 174.

Wijkteam Poiitie 

naar de Houtmankade
H outm ankade. De telefoonmummers 
blijven ongewijzigd.
Nadat het wijkteam verhuisd is wordt 
het pand in de Spaarndammerstraat 
tijdelijk gebruikt door het Politie- 
wijkteam Raampoort. In Bureau 
Raampoort vinden verbouwingen 
plaats, die ongeveer negen maanden 
ga^n duren. Na deze werkzaamheden 
verhuist dit wijkteam weer terug.

Het Wijkteam van Politie gaat ver- 
huizen van de Spaarndammerstraat 
560 naar de nieuwbouw op het voor- 
malige industrieterrein aan de Hout- 
mankade. De verhuizing zal gaan 
plaatsvinden na 11 april.
Bewoners uit de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt en de Gouden Reael 
kunnen voortaan met hun klachten of 
vragen naar het nieuwe buro aan de

Nieuwbouw gestart voor 
W oningbouwproject ’Pinocchio’

men zich ook met een rolstoel of 
looprek door de woning kan verplaat- 
sen. Ook badkamers kunnen worden 
aangepast.
Verder zijn er een aantal gemeen- 
schappelijke voorzieningen: een 
ruimte voor aktiviteiten, een dakter- 
ras, een bedrijfsruimte en een geza- 
menlijke berging.
Opdrachtgever van het project is WO- 
ningstichting De Doelen. Het ont- 
werp is gemaakt door architect Van 
der Waals/Zeinstra. De bouw wordt 
uitgevoerd door aannemer EBA.
Vier leerling timmervrouwen van de 
stichting Bouwvrouw krijgen de kans 
om tijdens de bouw ervaring op te 
doen.
Har Brandse, woonmedewerker van 
het Wijkopbouworgaan Spaamdam- 
mer- en Zeeheldenbuurt, ondersteunt 
de toekomstige bewoners tijdens het 
ontwerp- en bouwproces.

Op woensdag 3 maart startte op de 
hoek Westzaanstraat/Spaarndam- 
merstraat de bouw van het woning- 
bouwproject ,Pinocchio’, waar acht- 
tien vijftig-plussers samen een woon- 
groep gaan vormen.
Het project omvat 18 sociale huurwo- 
ningen en een aantal gemeenschappe- 
lijke ruimten. De woongroep is aktief 
betrokken geweest bij de plannen, en 
komt regelmatig bij elkaar om over 
de voortgang te praten. In december 
van dit jaar zal de bouw gereed zijn. 
^ e t  het project is een bedrag ge- 
moeid van bijna 3 miljoen gulden.

Uitgangspunt van de plannen is dat 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen. De woningen kunnen 
gemakkelijk worden aangepast als 
ouderen slechter ter been worden. De 
drempels worden wat lager, de deu- 
ren wat breder dan normaal, zodat

In memoriam M.G.H. Miedema
De laatste jaren was hij door zijn 
ziekte niet zo actief meer in de 
winkel. Maar velen blijven zich hem 
herinneren als een warme persoon- 
lijkheid, die hard werkte en toch de 
tijd nam om met de mensen een 
praatje te maken. De Zeehelden- 
buurt zal hem zeker missen.
We wensen zijn familie heel veel 
sterkte.

Op 22 februari 193 و  is na een ernstige 
ziekte de heer M.G.H. Miedema op 
62 jarige leeftijd overleden.

De heer Miedema was een bekende 
persoonlijkheid in de Zeehelden- 
buurt. Heel veel jaren had hij een 
groentewinkel, eerst aan de Hout- 
mankade, en vanaf ongeveer 1978 
aan de Barentszstraat.

Vijfjarig buurtbewonertje 
tijdens het spel omgekomen

Roggeveenstraat begraven. Velen, 
waaronder een groot aantal kinderen, 
hebben hem de laatste eer bewezen. 
Zijn dood is een groot verlies voor 
zijn ouders, broers, zusjes en andere 
familie.
Ook de medewerkers van HVO-R en 
de andere bewoners betreuren het 
heengaan van Gregory zeer. Een lief, 
klein jongetje is veel te vroeg bij ons 
weggegaan.

Marjan Buunk
directeur HVO-Roggeveenstraat

Op 27 januari is door een tragisch 
ongeval een van onze kleine bewo- 
ners omgekomen. Gregory van der 
Stede is tijdens het spelen verdronken 
in de Zoutkeetsgracht.

Gregory is maar vijf jaar oud gewor- 
den. Hij woonde sinds november met 
zijn moeder in HVO-Roggeveen- 
straat. Hij was een vrolijke en opge- 
wekte jongen. Hij speelde graag met 
andere kinderen en hield van vrede 
en eerlijkheid.
Op 2 februari is Gregory vanuit de



JeugdtheaterProgramma april 1993

POLANENTHEATER

Polanenstraat 174 

1013 W C Amsterdam  

Teletoon 6821311/6820255  

Fax 6867147

Bereikbaarheid:
□□s 22/28 naar Zaanstraat 

halte Knollendamstraat 

Tram 3 halte Haarlemmerplein 

Nachtbus 77

Reserveren
Maandag t/m vrijdag 

13.00-17.00 ٧٧٢

Toegangsprijzen
Zaal ƒ 1 2 ,5 0 /ƒ  10,- 

Z o ld e r /1 0 , - / / 7 ,5 0

Kindertheater
Kinderen ل م 5,م/ص  

Volwassenen /  ^,50

do 22 t/m za 24, 20.30 uur, zolder

’This is a lovely way to 
spend an evening’, liedjes- 
programma '

Een zanger, twee zangeressen en een 
pianist zingen een gevarieerd pro- 
gramma met jazz, blues, chansons, 
tango’s, Jiddische liederen en nog 
veel meer. Liedjes vol sentimenten, 
nostalgie en melancholie.
Zang: Hannie Hamstra,
Anja van ’t Hoenderdaal,
Paul Kloosterman- 
Piano: Kees van Zantwijk.

Poging speelt 
’Het verhaal van de dierentuin1

vr 2, za 3, 20.30 uur, zolder

Het Verteltheater 
met ’Schatten’

Wat doen een mier, een mossel en 
twee kuddes olifanten in één pro- 
gramma? Wat bezielt de kleermaker 
van Grijpskerk? De personages heb- 
ben één ding gemeen: hun verlangen. 
Ze zijn allemaal op zoek naar iets 
anders. Maar vinden ze ook wat zij 
zoeken? Sommige schatten loop je zo 
voorbij.
Het wisselen van vertellers, de vele 
sferen van de verhalen, de spanning, 
humor en ontroering maken ,Schat- 
ten’ tot een voorstelling die de moeite 
waard is.
Spel: Karin Herrebout,
Ernst Weerstra.

WO 31 maart, do 1, vr 2, 20.30 uur,

Venster met ’Sterke drank in 
Oud-Zuid’ van Guus Vleugel 
en Ton Vorstenhosch

Amsterdam Oud-Zuid: van oudsher 
een wijk van intellectuelen, alcoholis- 
ten en combinaties hiervan. Het is 
moeilijk om alcoholist nieuwe stijl te 
zijn en te functioneren met een leuke 
en goedbetaalde baan, een partner en 
een vriendenkring.
Toch helpt de drank, al dan niet in 
combinatie met pillen, je minder 
rooskleurige leven vergeten.

Regie: Frans Werkman.
Spel: Annette van Dam,
Marco van Voorst e.a.

zo 18,15.00 uur, zaal, première 

Ato Kwamena Amissah met 
’Anansesem’, Afro-verhalen

In een sfeer van kampvuur en geheim 
neemt de verteller het publiek mee 
naar een wereld vol symboliek en 
levenswijsheid. Ato Kwamena Amis- 
sah vertelt de verhalen in het Neder- 
lands. Hij wordt door drie Ghanese 
muzikanten begeleid.
Spel: Ato Kwamena Amissah. 
Percussiegroep: Ntakraboa. 
le eftijd : vanaf 6 jaar.

zo 25, 15س  uur, zaal

Pieter de Ruiter met 
’Dé zilveren zwaan’

In een kijkdoos van zeven bij vijf 
meter wordt het verhaal verteld van 
het lelijke eendje dat uiteindelijk de 
prachtige zwaan wordt. De voorstel- 
ling bestaat uit vijf dansscenes en een 
^pstick-film. De twee disciplines ko- 
men uiteindelijk bij elkaar. 
Choreografie: Pieter de Ruiter.
Regie film: Paolo Pistolesi.
Dans: Annemiek Meilink,
Saskia Matem.
Actrice film: Annet Malherbe. 
Leeftijd: vanaf 4 jaar.

zo 4, 15.00 uur, zaal

Jeugdtheaterwerkplaats 
Alkmaar met 
’Ik vier mijn jas’

eDe Eekhoorn zweeg. Hij keek naar
fiet glinsterende water en dacht: dus 
ik ben eigenlijk helemaal niet zo 
gelukkig. Hij keek schuin opzij naar 
de Mier. Maar de Mier had zijn ogen 
dicht, kauwde op een grassprietje en 
liet de zon op zijn gezicht schijnen. 
Wat ben ik dan? Als ik niet gelukkig 
ben---?

Het was alsof er een wolk voor zijn 
gezicht schoof. Hij wist geen ant- 
woord op die vraag. Ik zal niet meer 
denken, dacht hij.
Maar hij wist dat dat heel moeilijk 
was.

Regie: Frances Sanders.
Spel: Bianca Krijgsman,
Marjan Geveling.
Leeftijd: vanaf 6 jaar.

Gezichtbeschilderen 

in de Peking Opera
Lezing door Lorette van Heteren
Vr^dag 16 april in he، Polanentheater, aanvang 20.15 uur. 

L ^ n V ern ig ing^ derland-C hina  ƒ 5 ه ,-.

De lezing zal worden gegeven door 
Lorette van Heteren. Zij geeft eerst 
een algemene inleiding over de Pe- 
kinggezichtsbeschildering. Ze heeft 
zes jaar chinees traditioneel theater 
gestudeerd in Hongkong en de Volks- 
republiek China. Daarvan was zij drie 
jaar lang verbonden aan de Shanghai 
Traditional Opera School.

Indien er voldoende belangstelling is 
zal in het najaar van 1993 een cursus 
gezichtbeschilderen worden georgani- 
seerd. Ge'i'nteresseerden kunnen zich 
alvast opgeven.

Vereniging Nederland-China, 
F.R. Slicht, Polanenstraat 319,
1013 w  Amsterdam, 6823951.

De Peking Gpera is een van de 
jongste vormen van het Chinese tra- 
ditionele theater. Het heeft in stijl 
vergaande ontwikkelingen doorge- 
maakt, en vraagt in alle disciplines 
een hoog niveau. Een combinatie van 
voordracht, zang, dans, mime en 
vechtkunst zorgen voor een opwin- 
dende avond. Muziek en kleurrijke 
aankleding spelen een grote rol.
Er is weinig decor, enkele attributen 
en kostuums vertellen over de ruimte 
en de personages. De karakters zijn 
ingedeeld in rolcategorieën, ieder 
met een eigen stijl van bewegen en 
stemgebruik. Kleuren, patronen en 
symbolen hebben alle betekenis en 
liggen vast voor de personages. Hier- 
aan herkent het publiek met wie ze te 
doen hebben op het toneel.

vr 23, za 24, 20.30 uur, zaal

Justus van Maurik met 
’Dé gevangene van Second 
Avenue’ van Neil Simon

Mel, een succesvol reclameman, 
wordt plotseling ontslagen. Zijn 
vrouw Edna probeert de situatie op te 
vangen^ tot ook zij ontslagen wordt.

di 27, 20.30 uur, zaal

Toneelgroep Amsterdam 
met ’Mooi weer vandaag’ 
van David storey

Een metalen tafel en twee metalen 
stoelen staan op een terras. Twee 
mannen, Max en Arriold gaan er 
zitten en praten een gat in de tijd, tot 
ze moeten lunchen. Twee vrouwen, 
Cathrien en Greta, nemen hun plaats 
in zodra de gelegenheid zich voordoet 
en praten verder. Als zij de mannen 
ontmoeten, praten ze gevieren door, 
tot de bel gaat.
Regie: Titus Muizelaar 
Spel: Joop Admiraal (Arnold), 
Jacques Commandeur (Max),
Kitty Courbois (Cathrien),
Casper Gimbrère (Fred),
Sigrid Koetse (Greta).
Let op: afw؛jkend£ toegangsprijzen: 
ƒ 15,-/ ƒ 10,٠ ٠

WO 28, za 1 mei, 20.30 uur, zaal

Nieuw Leven met 
’Bezoek van een oude 
Dame’ van Dürrenmatt

Een rustig stadje ergens in Europa 
verandert op slag wanneer een oude 
dame langskomt. Een voorstelling 
over menselijke zwakheden.
Regie: He خ k Wouters.

do 8, 20.30 uur, zaal

Poging met ’Het verhaal van 
de dierentuin’ van E. Albee

Gp een zonnige zomermiddag in Cen- 
tral Park, New York, ontmoeten Pe- 
ter en Jerry elkaar.
Peter heeft een respectabele baan, 
een vrouw, twee kinderen en een 
stapel materiële bezittingen. Jerry 
heeft door gebeurtenissen in zijn 
jeugd niet het vermogen om contac- 
ten met anderen op te bouwen. Zelfs 
contacten met dieren mislukken. 
Door de ontmoeting met Jerry wordt 
duidelijk dat Peter een saai en fanta- 
sieloos, bekrompen en bevooroor- 
deeld mens is. Jerry gebruikt Peter 
om zichzelf te doden, misschien geeft 
dit Peter de stoot om opnieuw te 
bepalen wat zijn leven eigenlijk bete- 
kent.

do 15 (première) t/m za 17,20.30 uur,

Démasgué met ’Dédame uit 
de provincie’ van E. Albee

Jo, een jonge vrouw heeft niet lang 
meer te leven. Sam, haar man, kan 
haar niet tot steun zijn, omdat hij 
voornamelijk bezig is met zijn eigen 
verdriet. Hun vrienden proberen de 
schijn op te houden en hun onmacht 
te verbergen achter ’gezellige’ spel- 
letjes.
In deze hopeloze toestand verschijnt 
plotseling Elizabeth, de ’dame uit de 
provincie’.
Regie: Tonny van Velzen.
Spel: Lisette Erdtsieck,
Irma Rensink, Nanda Volkers,
Willy Klis, Ruud Broekhuizen,
Jack Tjoeng, Leon Vosters, 
PurcyTjin.

S A N

Gp zondag 4 april organiseert de 
vereniging SAN vanaf 13.00 uur een 
^asontmoetingsdag voor ouderen 
vanaf 50 jaar.
Vele attracties wachten u.
Het feest vindt plaats in het Polanen- 
theater, Polanenstraat 174.
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Het spocltuingebouw  Theresia aan de Zaanstraat w ordt grondig ver- 

bouwd. M aandag ٦^ m aart ging hiervoor ٢١٠ eerste paal de grond in. □e  

Surinaamse b u u rto rg an ^a tied ie  het gebouw  gekraakt had, kan ٨٧ elders 

een ruim te huren. ١٨ het gebouw  komt eer؛ kinderdagverblijf. De Stichting  

Wel7ijn W esterpark, die het verb lijf gaat beheren, opent in oktober haar

deuren voor de kindertjes.

EXPOSITIE TUINBEZITTERS 

OPGELET!
Compostvat 
Elaérs 170,-

49,95

aanm erking voor ؛٨ komt alleen ٧ 

in W esterpark w oont ٧ dit vat als 

kunt ٧ .it ؛٨٧٧ en onderstaande bon 

h et v a t o p h a le n  op h e t 

stadsdeelkantoor, op donderdag 

22 apriltussen 19.00 en 21 .00  uur. 

niet in staat het va tte  halen, ٧ Bent 

de ٧ dan  re g e le n  w ij '  v o o r 

m oet w el op 22 april ٧ .bezorging 

komen betalen.

400 5810 M eer inform atie? Bel 

Ja, ik w il het co m p o stva t ه 

(Conviro Vam  Senior 240 liter) en 

w oon in stadsdeel W esterpark en

l halen؛ik k o m h e tv a to p 2 2 a p r ه 

en betalen 

lb e ta-؛ik k o m h e tv a to p 2 2 a p r ه 

len en maak een afspraak

...................................................: naam

adres :

postcode: 

telefoon :

(٧ m oet zich kunnen legitim eren) 

Bon inzenden voor 12 april bij 

stadsdeel W esterpark, 

A ntw oordnum m er 10418,

1000 RA Am sterdam

STADSDEELPROJECTEN 
Als ٧ w ilt w eten w aar at dat lawaai 

van het heien ١٨ de buiM-goelvoor 

is, m oet ٧ beslist naar de expositie 

van het Stadsdeel W esterpark in de 

b ib lio th ee^ v a^ m b la .F o to 'sv an  
recente nieuw bouwprojecten in het 

stadsdeel zijn overzichtelijk voor ٧ 

tentoongesteld. Daarnaast krijgt ٧ 

m et een groot aantal andere foto's 

en tekeningen inzicht in verande- 

ringen in de buurt in de afgelopen  

jaren. Hoe gaat uw straat, plein of 

plantsoen er na de herinrichting uit- 

zien? En hoe ziet ie er nu uit? Verder 

zijn er foto's te zien van oud straat 

m e u b ila ir  in en ro n d  het 

g a r n ^ m m s p la n ts o e n -

Plaats: Bibliotheek Nova Zem bla  

Spaarndam m erstraat 490 

Periode:Tot en m et 10 april 

(3pen؛ngstijden: Ma. WO. en ٧ ٢ . 

van 14.00 tot 20.00 uur 

Op zaterdag van 11.00 tot 

14.00 uur 

M eer inform atie: 

tel 5810 385 (dhr. F. Bots)

START 
PROJECT 
BOEKENPRET
Minder TV, meer lezen 
Kinderen m oeten m eer gaan lezen. 

Lezen is leuk en bovendien is lezen 

belangrijkom  in de maatschappij te 

kunnen functioneren. Om die reden 

is h s ^ o j e c ^ ^ e n ^ e t  op vrijdag  

19 m aart van start gegaan. In de 

bib liotheek Nova Zem bla, in de 

Zoutpot en in peuterspeelzaal Ver- 

7rt7u ll^ (vo or)leesactiv ite itenvoo r  

ouders en kinderen georganiseerd  

w orden. Verder komen er voorlees- 

cursussen voor kinderleidsters, do- 

centen en allochtone ouders- 

M eer informatie?

Bel M evr. M. Hekke, C o ^ d in a to r  

Boekenpret, tel 020 5230 711

den spelletjes gedaan en proberen  

w e het gezellig te maken, □e leerlin- 

gen hebben daartoe zelf hun lokaal 

als huiskam er ingericht"■

W at wil de school h ierm ee berei- 

ken?

Hans Bromet: "Het belangrijkste is 

dat leerlingen zich thuis voelen. In 

die extra tijd kun je contact m et 

leerlingen opbouwen, w at in de les- 

sen toch m oeilijk is. □âarnaast w il- 

len w e de kinderen w egw ijs maken 

buiten hun vertrouw de om geving. 

Veel kinderen zijn van huis uit nog 

nooit in een m useum  geweest; wij 

willen d^ 'w atervrees' voor zulke 

bezoeken w egnem en. Op term ijn  

willen w e w a tm eerin d iv id u e leaan -  

dacht geven door huiswerkbegelei- 

ding en bijlessen. Als ١٧^ hierin sla- 

gen v e r ^ h t e n ^ d a t d e  leerlingen 

ook beter zullen presteren".

In het volgend schooljaar kunnen 

m et extra geld nog tw ee groepen in 

aanm erking komen voor de ver- 

lengde schooldag. Betekent dit dat 

het experim ent aan de verwachtin- 

gen voldoet?

Pim Scheick: "□ e  effecten zijn moei- 

lijk direct meetbaar. Het belangrijk- 

ste resultaat is het enthousiasm e bij 

de leerlingen".

"Eigenlijk wil je de verlengde 

schooldag niet missen want 
je weet niet welke leuke din- 
gen we gaan doen" 
(O nderdeel uit een verslag  van  

Sabrina)

□e activiteiten die w e organiseren  

zijn vaak leeractiviteiten in een leuk 

jasje, dus indirect heeft de verlengde  

schooldag zeker effect op de presta- 

ties. M aar het gaat ons niet om de 

punten m aarom  de langere term ijn, 

□e school en deze activiteiten m oe- 

ten uiteindelijk iets vertrouwds krij-

gen.

HOUD UW KLEP DICHT!
Voortaan bepaalt ٧ zelf w at in ٧١٨٢ 

brievenbus valt met de gratis sticker 

tegen ongewenst reclamedrukwerk. 

٧  kunt kiezen uit 2 stickers: 

een sticker tegen alle ongevraagd  

drukwerk en een sticker die wel de 

huis aan huis bladen en uw  buurt- 

krant toelaat. ٧  k u n t^ s tic k e ra fh a -  

len op het stadsdeelkantoor aan de 

Haarlem m erw eg oftoegestuurd krij- 

gen na opsturen van de bon.

25.000,- extra ter beschikking stel- 

len.

W at houdt de verlengde school- 

dag precies in?

Pim Scheick, docent en één van de 

begeleiders: " Oe leerlingen van 

tw ee brugklasgroepen blijven op 

d s ^ m i ^ g o p s c h o o l o f g a a n  
per groep iets doen.

□it kan van alles zijn: w e hebben 

een speurtocht ؛٨  het Tropen- 

museum  gedaan, w e zijn naar de 

Efteling geweest, w e hebben ge- 

schaatst en binnenkort staat het 

A nne Frank huis op het pro- 

gram m a. Als w e hier blijven m a- 

ken de leerlingen verslagen, w or

Het bestuur van stadsdeel W ester- 

park, leerkrachten en leerlingen zijn 

enthousiast over het experim ent 

verlengde schooldag. "M et plezier 

nablijven, zo zou je de verlengde  

schooldag kunnen om -schrijven"  

aldus Hans Bromet, brugklascoördi- 

natorvanh etM arcan ti college, □eze  

scholengem eenschap van m avo, 

havo en vbo is één van de m iddel- 

bare scholen die het afgelopen jaar 

heeft geëxperim enteerd m et een 

verlenging van de schooldag, "□ e  

leerlingen voelen zich door de ver- 

lengde schooldag beterthuis en dat 

kom t w ee r de leerprestaties ten  

goede". Het bestuurw il naaraanlei- 

ding van de positieve evaluatie f

□.£&ètfngenhetbe2oekaanhetScheepvaa^use
VOC-schfp) w aren hoogtepunten van de verlengde schooldagen. Nana, 

één van de ^ rc a n ti- le e r lin g e n  w erd door zo'n bezoek op een idee 

gebracht: "Door de verlengde schooldag kwam ik op het idee om naar het 

Technisch M useum  te gaan".

Ja, stuur m ijn zo'n sticker tegen ongeadresseerd drukwerk.
O Nee, geen ongsadresseerd drukwerk, geen Huis aan Huis bladen 

O Nee, geen ongeadresseerd drukwerk, wel Huis aan Huis bladen

naam ;

p ostco de: م.مم.مممم،.ممءممم ..........................................................................

Opsturan naar stadsdeel W esterpark, A ntw oordnum m er 10418, 

1000 RA A m sterdam  (geen postzegel nodig)

Commissie adviseert positief over extra financiële bijdrage

Stadsdeel Westerpark ه أ
Haarlem m erw eg 8-10 ^ÈÊk

1014 BE Am sterdam

Telefoon 020 5810 311 و م

VERا ENG□E SCHOOLDAG SUCCES



Interview  met vier strijdbare jongeren

Werkgroep Jongeren 
Tegen Racisme opgericht
In de pas opgerichte werkgroep ’Jongeren Tegen Racisme 
Westerpark’ timmeren tien enthousiaste - vooralsnog Marok- 
kaanse en Nederlandse - jongeren hard aan de weg•
In dit interview vertellen Mar^n, Sven, Janine en Jaqueline over 
de aktiviteiten, over wat jongeren tegen racisme kunnen doen, 
over de oorzaken en over hoe je volgens hen een leefbare 
buurtsamenleving kunt bereiken.

voorstaat, terwijl in praktijk gewoon 
niks gebeurt.
We moeten de deelraad onder druk 
zetten om een multi-eultureel cen- 
trum op te zetten. We leven in een 
buurt, die heel veel versehillende 
culturele groeperingen herbergt. 
Daar moet ook iets tegenover staan. 
Je kunt niet puur Nederlandse buurt- 
huizen in stand houden, terwijl de 
buurt gewoon aan het veranderen is. 
We hebben hier op gemeentelijk ni- 
veau nu drie zetels van CD en CP. 
Dat betekent dat ook in onze huurt 
een draagvlak voor deze partijen is. 
Als bij de komende deelraadsverkie- 
zingen deze partijen hier een zetel 
halen, moeten we de deelraad dwin- 
gen om ze niet te installeren.

Interview: JC Domela

Van links naar rechts: Janine, Jan, 
Marijn, Jaqueline en Sven.

me in de kaart. W D , CDA en 
PVDA doen uitspraken die erop 
neerkomen dat de illegalen de schuld 
zijn van de krisis.
Ook de media doen hieraan mee. 
Over migranten, illegalen, arabieren, 
Marokkaanse jongeren wordt op een 
negatieve manier geschreven.

.Het Nederlandse volk moet de waar- 
heid over het racisme weten, en niet 
die van media en politici.

Jullie streven naar een leefoare buurt- 
samenleving. Hoe zou je die kunnen 
bereiken?
Problemen zijn er altijd. Tussen Ne- 
derlanders en migranten, maar ook 
tussen Nederlanders of migranten on- 
derling. We moeten racisten niet de 
kans geven de problemen voor hun 
doel te gebruiken. We moeten er op 
een objectieve manier over praten. 
Iedereen heeft het recht om zijn eigen 
cultuur te behouden. We kunnen van 
elkaar leren. Ook in mijn eigen cul- 
tuur zijn er dingen die ik niet kan 
aksepteren.
We moeten gemeenschappelijke be- 
langen benadrukken. Zowel Neder- 
landers als migranten zijn slachtoffer 
van werkloosheid, woningnood, hoge 
huren en afbraak van buurtvoorzie- 
mngen.
Het is van belang om hier tegen te 
strijden. We hebben één en dezelfde 
tegenstander.

Interview: JC Domela

toch recht op een gelijke behandeling 
en kansen’, wordt al gauw gezegd.
Dit soort beleid wekt vrij direkt 
racistische ideeën op. We zitten alle- 
maal in hetzelfde schuitje, moeten 
allemaal van diezelfde taart eten en 
het is moeilijk te accepteren als je zelf 
’geen nagels hebt om je kont te 
krabben’, dat migranten voorrang 
krijgen.

Hoe zou je een leefbare buurtsamenle- 
ving kunnen bereiken?

Sven: De politiek onder druk zetten. 
Buurtbewoners moeten slechte maat- 
regelen van tafel krijgen. Niet blijven 
wachten op de Stadsdeelraad. 
Stadsdeelraadsleden moeten aktief 
werken aan het probleem racisme. 
Het is heel makkelijk om in vergade- 
ringen te komen met een propagan- 
dapraatje over wat jou partij allemaal

me? Wat doen de media eraan? Scho- 
len en media spelen geen goede rol. 
Ze hebben er geen belang bij om 
zaken objectief aan de orde te stellen. 
Indirekt dragen ze bij aan de groei 
van racisme.
Verder gaan we culturele- en sportak- 
tiviteiten organiseren om mensen bij 
elkaar te brengen en van elkaar te 
leren. Er is immers maar één cultuur, 
en dat is de menselijke cultuur.
We gaan uitstapjes maken naar ande- 
re steden.
Jongeren vormen een belangrijk deel 
van de maatschappij. We gaan samen 
werken aan een toekomst waarin 
geen plaats is voor racisme.

Wat is de oorzaak van racisme?
Racisme vindt zijn oorsprong in ma- 
teriële belangen, de geschiedenis 
toont dat aan. In deze tijd van ekono- 
mische krisis en werkloosheid zien we 
dat racistische partijen proberen de 
migranten te gebruiken om de men- 
sen uit elkaar te spelen.
We weten dat het niet waar is؟ De 
ekonomische krisis is niet de schuld 
van de migranten, maar van het 
kapitalisme en van het imperialisme. 
Het is nog sterker: migranten hebben 
een belangrijke rol gespeeld in de 
opbouw van de Europese econo- 
mieën.
Politieke partijen in het parlement, 
die zeggen dat ze het racisme bestrij- 
den, spelen echter racisme en fascis-

Waardoor voelen sommige jongeren 
zieh tot racistische ideeën aangetrok- 
ken?

Sven: De baantjes liggen niet voor het 
oprapen, zelfs al heb je een papiertje. 
De gemeente voert een beleid, waar- 
bij een migrant die twee jaar werk- 
loos is een banenpool-plaats krijgt 
aangeboden. Een Nederlander moet 
vier jaar wachten voor zo’n plaats. 
Dat ligt bij een heleboel mensen 
gewoon moeilijk. ’Iedereen heeft

Waarom is Jongeren Tegen Racisme 
Westerpark opgerieht?
Om racisme te bestrijden. Het is een 
belangrijk initiatief, dat in alle buur- 
ten zou moeten worden overgeno- 
men. Iedereen moet bewust worden 
van het gevaar. Doordat we in de 
buurt werken kunnen we de bewo- 
ners beter bereiken.

Waarom ben je gaan deelnemen?
We kunnen en mogen het racisme uit 
de geschiedenis niet vergeten: tegen- 
over de negers in Afrika en de india- 
nen in Amerika, de kolonisatie van 
andere landen, het fascisme in Duits- 
land, Spanje en Italië.
Toen ik nog in Marokko was las ik in 
de krant over de criminaliteit van 
racisten, over moorden op migranten 
in Europa, alleen vanwege het feit dat 
ze buitenlander zijn.
Vijf jaar geleden ben ik naar ^eder- 
land gekomen, naar de realiteit waar 
ik toen over gelezen heb.
Ik hoor van het racisme op straat, in 
het café of in de tram. Niet elke 
Nederlander is een racist: ze zijn zelf 
slachtoffers van het racisme. Er zijn 
ook genoeg Nederlanders die het 
racisme bestrijden. We moeten die 
strijd samen aangaan.

Wat voor aktiviteiten gaan jullie on- 
dernemen?
We gaan kontakt opnemen met scho- 
len. Wat weten leerlingen over racis-

buurt, om er zo meer jongeren bij te 
betrekken. Mensen moeten merken 
dat er iets wordt gedaan, dat jongeren 
het niet meer pikken.

Wat kunnen jongeren doen tegen het 
opkomend racisme?

Janine: Laten zien dat ze het niet eens 
zijn met racistische uitingen, voor 
hun mening opkomen, meedoen aan 
demonstraties tegen racisme. 
Jaqueline: Ze kunnen zich bij ons 

, aansluiten.
Sven: We willen ze stimuleren om 
over racisme na te denken en ze 
duidelijk maken dat je er iets tegen 
kunt doen. Door bij opmerkingen 
thuis of op voetbal er iets van te 
zeggen. Door het positieve van ver- 
schillende culturen te benadrukken 

We willen jongeren van verschillende 
culturen bij elkaar brengen, een brug- 
funktie vervullen. We kunnen ontzet- 
tend veel van elkaar leren.

Wat zyn volgens jullie oorzaken van 
het racisme?

Marijn: Het gaat slecht met de ekono- 
mie. De werkloosheid is steeds gro- 
ter. Racistische groepen en partijen 
gooien de schuld op de buitenlanders. 
Janine: Je hoort opmerkingen als: ’Ze 
komen hier alleen een uitkering ha- 
len, en daar moeten wij voor beta-

Sven: Het is heel erg dubbel. Aan de 
ene kant: ’ze pikken onze baantjes 
af, en aan de andere kant: ’ze zijn te 
lui om te werken’.

De slechte woonsituatie is ook een 
oorzaak. Migranten hebben vaak een 
laag inkomen. Doordat relatief goed- 
kope woningen geconcentreerd zijn 
in volksbuurten zoals Westerpark, 
komen daar veel m i^n t^ g ez in n en  
wonen. Doordat huizen slecht en 
gehorig zijn ontstaat vaak overlast.

Verantwoording van het opgehaalde 
bedrag:
Totaal opgehaald /  1.347,05, minus 
onkosten, waaronder bloemen. 
Overgemaakt: /  1.197,05.

meedogenloos den staf breken over 
medemenschen. We moeten hen niet 
alléén beoordelen naar een enkele 
misschien domme, ondoordachte 
daad. We moeten iets van hun wezen 
leren verstaan, van den ondergrond 
welke hun leven gericht. Laten we 
daarom vertrouwen blijven hebben in 
de menschen, al is de wereld vol 
ellende door hun domme daden. Ieder 
verbetere zich individueel dan verbe- 
tert hij daarmede tevens de maatschap- 

pij-

Waarom is de werkgroep opgericht?

Janine: Racisme is overal, we moeten 
beginnen het in het klein aan te 
pakken in onze buurt.
Marijn: Jongeren zijn de toekomst, 
daar moeten we mee beginnen. 
Janine: Extreem-rechts is aan het 
opkomen.
Sven: Vanuit het buurtplatform tegen 
racisme en fascisme werd het idee 
geopperd voor een jongerenplatform, 
waarin jongeren kreatiever bezig 
kunnen zijn dan in het buurtplatform, 
dat voornamelijk uit volwassen be- 
staat.

Waarom zyn jullie aan de werkgroep 
gaan deelnemen?

Marijn: We willen niet stil blijven 
zitten. Het is bovendien prettig om 
iets in je eigen buurt te doen. 
Jaqueline: We kunnen écht iets doen. 
Geen grote verhalen, maar aktief 
bezig zijn.
Marijn: We kunnen nu ook mensen 
buiten eigen kring bereiken, mensen 
met racistische ideeën op andere ge- 
dachten brengen.

Wat voor aktiviteiten gaan jullie on- 
dernemen?

Janine: We gaan informatie geven op 
scholen. We stellen een les samen en 
gaan die zelf geven. We zijn T-shirts 
aan het ontwerpen, die we op de 
multi-culturele dag zullen presente- 
ren.
Sven: Op die dag komt ook het 
onderwerp Jongeren Tegen Racisme 
aan bod. Stellingen van de werkgroep 
worden in een discussiegroep bespro-

Jaqueline: We gaan informatie- 
avonden organiseren, met optreden 
van een band.
Marijn: We willen ons ook nog op een 
feestelijke manier presenteren aan de

Buurtgenoten, kerken, winkeliers, 
dienstverleners, instellingen, scholen, 
als Comité Tbruaristaking willen wij 
iedereen hartelijk bedanken voor de 
ondersteuning met uw handtekening 
en financiële bijdrage.

Het volgende stukje vonden we in 
een krant uit 1928.

De menschen lijken dikwijls gelukkig 
slechter dan ze zijn. De menschen 
doen veel kwaads, doen ء س  veel 
ondoordachts. Indien ze beter nadach- 
ten, meer zich hun verantwoordelijk- 
heid herinnerden en zich beter reken- 
schap gaven van de gevolgen, zouden 
ze veel ongedaan laten. In hun hart 
zijn de meeste menschen zo slecht niet، 
Gelukkig. En daarom moeten we niet

Interview  met Abdel, een van de leden van de 
Werkgroep Jongeren Tegen Raeism e W esterpark

Samen strijden tegen  
racisme in de buurt

Herdenking Februaristaking  
donderdag25 februari 1993

Mien van der Meijden 
Februari Comité

'hechter dan ze zijn!'



Theresia-gebouw 

wordt kinderdagverblijf

kunnen huren in het voormalige ge- 
bouw van de GG&GD in het Wester- 
park. Het stadsdeel heeft de aanvan- 
kelijke bezwaren van Oeng Na Oeng 
kunnen wegnemen door op hun ver- 
zoek meer ruimte in hetzelfde ge- 
bouw aan te bieden.

Informatie over de verbouwing:
Afdeling Voorlichting van het 
stadsdeel Westerpark (5810300).

Informatie over kinderdagverblijf:
Toekomstig beheerder Theresia,
De Stichting Beheer,
telefoon 681 24 71 (de heer Stoker).

Al in februari 1992 nam het dagelijks 
bestuur van Stadsdeel Westerpark het 
besluit om het gebouw van de There- 
siaspeeltuin aan de Zaanstraat te ver- 
bouwen tot kinderdagverblijf. £٢  ko- 
men 46 kindplaatsen, o p  4 maart 
1993 is begonnen met de werkzaam- 
heden. Naar verwachting is de ver- 
bouwing in juli afgerond.
Het kinderdagverblijf zal haar deuren 
naar verwachting in september of 
oktober openen.

Met de Surinaamse buurtorganisatie 
Oeng na Oeng, die het gebouw in mei 
1992 heeft gekraakt, is overeengeko- 
men dat zij een alternatieve lokatie

HETMARCANTI ALLEGE, 
DEUISTEK© ERS 

VOOR JE TOEKOMST

HAVO
MAVO

VBO

ONS TEAM HEEFT IN HET ZAALVOETBALTOERNOOI 
DE 1e PRIJS GEWONNEN 

□E □ERDE KLASSERS O P E N  EEN 
KENNISMAKINGSSTAGE BIJ BEDRIJVEN 

INSCHRIJVEN □AGEUJKS 
Kennismaken kan op 6 apri l18.30-17.00 ̂ا و$$را  en 19.00-20.30 ٧٧٢ 

in hel gebouw aan de Jan van Galens؛raat 31.

INSCHRIJVINGEN:
Frederik Hendrikplantsoen 7a, (tel. 02 ه-6843582ر ,

Jan van Galenstraat 31, (tel. 020-6841075)

8 Mart Kadınlar Günü
lik, konut ve çevrenin temizliği gibi 
konulara ağırlık verilemesi istendi. 
Ayrıca Najade tarafından 25 Nisan 
günü organize edilen eğlence toplatı- 
sında bu tür konuların konuşulacağı, 
tartışılacağı da açıklandı. Eğlence 
hakkında daha fazla bilgi almak is- 
teyenler Wijkcentrum’dan bayan Lisa 
Pizzuti ile ilişkiye geçebilirler.

25 Nisan 1993 Pazar 
Saat 14.00 -17.00 arası; 
deği§،k kültürlerden katılacak 
kadınların biraraya geleceği 
bir eğlence günüdür.

Yer: Polanentheater,
Polanenstraat 174 

Giri: üçretsizdir.
Çocuklar için kreş mevcuttur.

8 Mart dünya kadınlar günü, 200 
kadının katılımıyla Polanentheater’da 
kutlandı. Değişik kültürlere mensup 
kadınların da katıldığı kutlama gün- 
düz saat 15.30’da başlayıp gece 
11.00’e kadar devam etti, ilginin yo- 
ğun olduğu toplantıya HollandalI ve 
Sürinamlı kadınların yanısıra Türk ve 
Fas’ll kadınların da çok sayıda katıl- 
ması günün anlamını daha da arttırdı. 
Buradan hareketle 8 Mart kadınlar 
günü gelecek yıl daha geniş ve büyük 
bir şekilde kutlanacak.
Diğer taraftan mahallede yeni kuru- 
lun Najade Kadınlar Grubuna da ilgi 
fazlacaydı.
Dağıtılan istem kartlarında daha gü- 
zel, daha iyi bir mahalle için kadınla- 
rın fikirleri soruldu. Verilen cevaplar- 
da Westerpark’ta kreş, sosyal güven-

soepeler in zijn beoordeling dan ge- 
woonlijk. Iemand die zo een innerlij- 
ke rust heeft, zal minder snel kwaad 
worden op medemensen.

Voorbereiding op het 
Suikerfeest

Aan het einde van de Ramadan zijn 
de moslims blij, omdat ze deze maand 
met succes volbracht hebben en vie- 
ren dit uitbundig. Ze bereiden zich 
enkele dagen van te voren voor op 
het feest.

Iedereen probeert zich voor de feest- 
dagen in het nieuw te steken, cos- 
tuums, mantelpakjes, schoenen, 
overhemden en blouses, dassen en 
shawls, alles moet op de eerste feest- 
dag s^internieuw en ongedragen 
zijn. Men zorgt voor extra parfum en 
speciale feestgerechten zoals baklava 
en köfte.
Ouderen en ouders kopen cadeaus 
om aan de kinderen te geven op de 
eerste feestdag. Kinderen krijgen 
naast presentjes ook geld en vooral 
veel snoep. Daarom wordt bij de 
Turken het Ramadanfeest ook wel 
Suikerfeest genoemd. Mensen die 
niet samen kunnen zijn, sturen elkaar 
kaarten met gelukwensen voor het 
Ramadanfeest-

Het Feestgebed

Overledenen worden herdacht in het 
feestgebed, ’s morgens rond zeven 
uur. Daarna feliciteren moslims el- 
kaar. Jongeren kussen de hand van de 
ouderen die op hun beurt de jeugdi- 
gen zegenen en zeggen: ’Moge Allah 
je nog voor heel veel volgende fees- 
ten sparen’.

In de loop van de feestdagen worden 
de ouderen door de jongeren, kennis- 
sen en familieleden bezocht. Dan 
beleven wij de betekenis van het oude 
Nederlandse spreekwoord: ’Gedeel- 
de smart is halve smart, gedeelde 
vreugde is dubbele vreugde’.

Veyis Güngör

Ramadanfeest
Honderden mi^oenen moslims overal in de wereld, waarvan 
enkele honderdduizend in Nederland, vierden op 24 maart het 
Ramadanfeest (Id’al-Fitr), één van de twee grootste Islamitische 
feesten.

ander doel. Moslims vieren de open- 
baring van het heilige boek de Quran, 
die begon in de Ramadan, de negen- 
de maand van de Arabische kalender. 
De openbaring begon in de 27ste 
nacht van deze Laylat-ul ج ه ، ف  (geze- 
gende nacht), die een heel specifieke 
betekenis heeft voor de moslims, 
aldus de Quran (44:3). Tijdens deze 
nacht wordt er extra gebeden.

Het vasten beoogt de behoeften en 
wensen van gelovigen niet te onder- 
drukken, maar wil de mens opvoe- 
den, zodat deze zijn innerlijke zelf 
leert kennen en dit beheerst. Vasten 
bevordert de zelfdiscipline en contro-

Hoewel vasten verplicht is voor elke 
moslim zijn er ritzonderingen. ’Wie 
uwer in de maand Ramadan aanwezig 
is moet daarin vasten. Ën wie ziek of 
op reis is, moet dan een gelijk aantal 
andere dagen vasten’ (Quran:2:185) 
Vasten is medisch gezien niet zo 
zwaar als het lijkt. Na enige dagen 
treedt een gewenningsmechanisme 
op, het lichaam verbruikt overbodig 
vet en (half)dode cellen, die vervan- 
gen worden door nieuwe, gezonde 
cellen.

Vasten stabiliseert het werkingsritme 
van lichaamsorganen, zoals lever, 
longen en darmen, waardoor geeste- 
lijke rust wordt bereikt. Het heeft 
ook psychologische effecten op de 
mens.
Het vasten beïnvloedt in eerste in- 
stantie de gezichts- en smaakzintui- 
gen: ogen, lippen en tong. Fantasie 
en denkvermogen worden op de 
proef gesteld. Iemand die vast, is veel

De Islam heeft vijf zuilen:
-  Geloven dat er geen andere God 

bestaat dan Allah en dat Moham• 
med zijn dienaar en profeet is

-  Het gebed (Salad) verrichten.
-  Verplichte aalmoezen (Zekad) ge- 

ven.
-  De bedevaart (Hadj) verrichten.
-  Het vasten.

In verband met de Ramadan zijn er 
zeven belangrijke begrippen:
ذ  Sahur» ’s nachts opstaan om te 

eten.
-  Imsak* zich onthouden van alles 

wat het vasten verbreekt.
-  Iftar* ’s-avonds op de daarvoor 

vastgestelde tijd verbreken van het 
vasten.

-  Teravih, bidden na de iftar aan het 
begin van de nacht.

-  Muqaabala, het luisteren naar reci- 
tatie van de Quran in de moskee, 
met name in de maand Ramadan.

-  Sadaqatu’I.Fitr, de aalmoes die ie- 
dere moslim aan het eind van de 
vastenmaand moet geven,

-  Id’al-Fitr, het feest van de verbre- 
king van het vasten.

Een maand lang vasten

Het vasten is niet ontstaan in de 
Islam. Er wordt beweerd dat de 
eerste mens en tevens eerste profeet, 
Adam, heeft gevast.
De Inca’s reinigden hun lichaam en 
geest door tijdelijk te stoppen met 
eten en drinken. Met hetzelfde doel 
namen Joden en Christenen afstand 
van bepaald voedsel.

(Openbaring van het Quran

Naast het reinigen van het lichaam en 
de geest heeft het vasten ook een

Bayram sevgidir, bayram hasrettir
Bayramların, başta Bosna Hersek ol- 
mak üzere dünyanın dört bir yanında 
sevince, aşka, hasrete, huzura, banşa

susamış olanların bir an önce içende 
bulundukları acılardan kurtulmaları- 
na, onların da insanca yaşamalarına 
vesile olmasını niyaz eder, selamlan-

mı ve saygılarımı sunanm.
Yeyis Güngör
Westerpark Türk Evi Derneği 
Başkanı

ve en güzel huylarının ortaya çıktığı 
günlerdir.
Devamla bayramlar insanların huzur 
bulduğu, paylaştıkları, barış ve sevgi 
rüz^rlarımn estiği günlerdir. Bayram 
doğruluk ve iyi niyetin insanı kapla- 
ması yaratana aşkla kulluk ve yaratı- 
lanlara da sevgiler bağışlanmasıdır. 
Bu noktada insanlarımızdaki esalet, 
fazilet, kültür, geçmişin hatırlanması, 
ölmüşlere saygı ve yaşayanlara da 
sevgi özellikleri ortaya çıkar.

Advokatenkantoor 
verhuisd naar de Le Mairekade
Ons advokatenkantoor is sinds enkele 
weken verhuisd naar de Le Maireka- 
de 55. We blijven dus in de Spaam- 
dam merhuurt.

Het postadres (Postbus 14732, 1001 
LE Amsterdam) en het telefoonnum- 
mer (6868687) zijn hetzelfde geble- 
ven.

Voor bezoek kunt u langskomen op 
ons spreekuur, maandag 16.0018.00 
uur of u kunt (al dan niet telefonisch) 
een afspraak maken.
Het is dus niet meer mogelijk zonder 
afspraak voor een gesprek binnen te 
lopen.
E.Akkermans, D.Duijvelshoff, 
J.J.M.Kleiweg, F.Panholzer

Ramazan bayramınızı en içten di- 
teklerimle tebrik eder, herşeyin gön- 
lünüze göre olmasını diler, size ve aile 
fertlerinize mutluluklar, saadetler ge- 
tirmesini niyaz ederim.
Yerleşmiş olduğumuz bu ülkede, her 
ne kadar anavatandaki gibi bayramla- 
n henüz idrak edemesek de, kendimi- 
ze has, inançlarımıza, kültürümüze 
uygun yeni bayram gelenekleri geliş- 
tirmeliyiz. Yeni bayram gelenekleri- 
mizi hiç şüphesiz anadoludan berabe- 
rimizde getirdiğimiz tekbirler, bay- 
ram namazları, ölülerimizin hatırlan- 
ması ve ruhlarına fatihalar gönderil- 
mesi, bayram namazı sonrası toplu 
yemekler, el öpmeler, fitreler, bahşiş- 
ler ve tertemiz elbiselerimizin giyil- 
m .i  gibi buramlarımızı bayram ya- 
pan değerler oluşturmalıdır. Bu de- 
ğerler bizim varlık sebebimizdir. Vaz- 
geçmemiz veya ihmal etmemiz halin- 
de varolmamızın da anlamı kaybolur. 
Diğer taraftan yeni bayram gele- 
neklerimizde birlikte yaşadığımız 
farklı kültür, din ve dilden insanlara 
da yer vermek, bayram sevincimizi 
onlarla da ^ylaşmalıyız. Çünkü onlar 
bizim komşularımız, mesai arkadaşla- 
rımız, günü birlik karşılaştığımız in- 
sanlardır.

Bayramlar anne-babanın, komşula- 
rın, akrabaların, dostların birbirlerini 
aradıkları, iyi dilek ve sevgilerini ilet- 
me fırsatım buldukları, misafirlerin 
güler yüzle karşılandığı, ikramla ağır- 
landığı, güzellikleri karşılıklı paylaş- 
tıkları sayılı günlerdir. Bu günler 
büyüklerin ziyaret edildiği, ellerinin 
öpüldüğü, küçüklerin sevindirildiği 
günlerdir. Sosyal dayanışma kavramı- 
mn tam manasıyla yaşandığı günlerdir 
bayramlar.
Bayramlar; dargınlıkların unutuldu- 
ğu, vefa ve birliktelik duygularının 
gösterildiği ve dahası geçmişlerimizin 
hatırlanıldığı, insanoğlunun en hassas
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