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Dit jaar zal on^er meer het wo6rd
gevoerd worden door Maarten Vos- 
ter, voorzitter van de stadsdeelraad 
Westerpark-

Na 2 minuten stilte, halfstok hijsen 
van de vlaggen en de kranslegging is 
er in het ?olanentheater gelegenheid 
om een kop koffie te drinken.

^ O p 4  mei zal de traditionele doden-
herdenking plaatsvinden bij het mo- 
nument op het Zaanhof. De plechtig- 
heid begint om 1930م uur.
De muziekvereniging TAVENU zal 
evenals de vorige jaren meewerken 
aan de muzikale omlijsting van het 
geheel. Er zullen gedichten worden 
voorgelezen en een korte toespraak 
worden gehouden.

Bewonersvergadering over 
De leefbaarheid in onze buurt
Dinsdagavond 18 me؛, aanvang 20.00 uur 
In het Pola^ntheater; Polanenstraat 174

Ieder die geïnteresseerd is in verbetering van de leefbaarheid en die mee 
wil praten en denken over de aanpak in onze buurt, is uitgenodigd voor 
deze vergadering, waar de wensen en verlangens van de bewoners zullen 
eentraal staan.
^ganisatie: W.O.O. ^ ، rn d a m m e r-  en Zeeheldenbuurt.
Uitgebreide informatie op pagina 2 van deze krant.

Wijkopbouwo rgaan  

Spaarndammer- en Zeehe ldenbuurt

O penbare 
B estu u rsv erk iez in g
Donderdagavond 27 mei, aanvang 20 م س  uur 
In het Polanentheater, Polanenstraat 174

Het demissionaire dagelijks bestuur heeft nu de handdoek in de ring 
gegooid. Bewoners en instellingen uit de buurt zijn uitgenodigd 
kandidaten voor te dragen voor een nieuw bestuur.
Binnen de buurt dient nieuw kader te ontstaan om de sociale-, 
economische- en leefoarheidsproblemen krachtig en effectief aan te 
pakken.
Ieder die zich geroepen voelt om mee te denken, te praten en te werken 
wordt uitgenodigd aanwezig te zijn.
Uitgebreide informatie op pagina 2 van deze krant.

V ier  en  v ij f  m e i in  on ze b u u rt

D odenherdenking B e v r ^ ^ n g sfe e s t
op h et Z aanhof in  h et W esterpark

-  Een ouderenkoor zingt liederen 
van vroeger;

-  Hofdansgroep؛
-  Optreden van het Jordaancabaret.

Informatie: De Bogt/Westerbeer, 
?olanenstraat 6, telefoon 6861131.

Wederom organiseren het £omité Vijf Mei Westerpark, de 
Wijkopbouworganen Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt,
^arndam m er- en Zeeheldenbuurt, b u u r t o r g a n i s a t i e s  e n  actieve
buurtbewoners een gezamenlijk bevrijdingsfeest in het Wester- 
park.
Het programma is multi-cultureel samengesteld en bestemd voor 
jong en oud. Deze dag kan een bijdrage leveren aan een betere 
verstandhouding tussen bewoners van het stadsdeel Westerpark.

Een grote tent
Het feest zal ook dit jaar weer plaats- 
vinden rond een grote tent in het 
Westerpark.
Voor jong en oud is ér een opvoering 
van het ^eaterspektakel The Wiz- 

س ٠ /  Oz door kinderen uit de 
buurt. Elders in deze krant leest u 
daar meer over.
Verder zullen er optredens zijn van 
muziekgroepen als Edsel Juliët (Sal- 
sa), Anoure (Arabisch) Faja Lobi 
(Surinaams), ?apalosky, Masoruro- 
kundy (Surinaamse vrouwengroep). 
Het wordt een multi-culturele dag 
met verschillende activiteiten waar- 
onder spelletjes, muziek, dans, thea- 
ter en niet te vergeten lekker eten.

Sport voorjongeren

De jongeren kunnen in het park ٠^
13.00 uur met atletiek meedoen en 
van 14.00 tot 16.00 uur tennissen en 
basketballen. Er wordt voor de tie- 
ners vanaf 15.00 uur een voethaltner- 
nooi georganiseerd. De voetbalteams 
moeten zich in het park aanmelden 
bij Remco Bleeker.

Foto: 5 mei 1992

Grote vrijmarkt
Rondom de grote tent is er ook een 
vrijmarkt en ruimte voor het geven 
van informatie.
Alle mensen uit de de spaarndanï- 
mer- en Zeeheldenbuurt kunnen hun 
zelfgemaakte spulletjes, sieraden en 
tweedehands kleding verkopen, ook 
kinderen zijn van harte welkom.
Voor de verkoop van lekkere hapjes 
zijn er mensen van allerlei culturen. 
Een speciale oproep wordt gedaan 
?،Uil straatmuzikanten en mimespelers 
om de boel extra op te vrolijken.
De muzikale inbreng vanuit de 
Spaarndammerbuurt wordt verzorgd 
door o.a. buurtvrouwengroep Najade 
en de aktieve buurtbewoner Jozef. 
Voor informatiestands en vrijmarkt 
kunt u bellen naar het W.O.O. 
^aarndam m er- en Zeeheldenbuurt, 
6829?73; of naar de Stichting Beheer, 
6869487.

Ouderenprogramma 
in De Bogt/Westerbeer

Voor de ouderen is er een speciaal 
programma in De Bogt/Westerbeer. 
Dit ziet er als volgt uit:
-  Een gastspreker vertelt over de 

tweede wereldoorlog;



O ntevredenheid  over  
S tad sd eelraad  g ro e it
De afgelopen jaren ؛s in de Spaarndammer- en ^eheldenbuurt de 
tevredenheid over de leefbaarheid sterk afgenomen. 
Naast algemene ontevredenheid over kwesties als veiligheid, 
vervuiling, verarming en onercchilligheid, speelt de veranderen- 
de samenstelling van de buurtbevolking een belangrijke rol.

merplein, Zaanhof en Bokkinghan- 
gen ’aanjagers’ te worden aangesteld, 
die samen met de bewoners werken 
aan een leefbare en veilige woonom- 
geving.
Deze eoneièrges dienen onder de 
verantwoordelijkheid van een daar- 
toe nieuw op te richten Beheerorgani- 
satie Buurtopbouw en Buurtservice te 
vallen. Voorkomen dient te worden, 
dat dit soort leefbaarheidsvoorzienin- 
gen voor bewoners weer onderge- 
bracht worden in ambtelijke en bu- 
reaucratische organisaties.

Ambtelijke betutteling en 
politiek machtsdenken
De komst van de stadsdeelraden 
heeft beslist niet bijgedragen aan 
verbetering van de sociale opbouw 
van de buurt, zoals velen die ver- 
wacht hadden. Onbedoeld effect van 
de Bestuurlijke Vernieuwing is sociale 
afbrokkeling en desinteresse onder de 
bewoners.
Natuurlijk worden er goede dingen 
gedaan door het stadsdeel. Wat ech- 
ter aan de ene kant aan verbetering 
wordt opgebouwd, wordt aan de an- 
dere kant weer afgebroken door toe- 
nemende bureaucratische en ambte- 
lijke betutteling van de bewoners en 
door politiek machtsdenken. In een 
dergelijk klimaat kan niemand goed 
tot zijn recht komen. Noch de poli- 
tiek, noch het actieve buurtkader, 
noch de bewoners. Wanneer worden 
daar nu eindelijk lessen uit getrok- 
ken?

Functioneren stadsdeelraad 
terdiskussie
Het wordt tijd om de noodklok te 
illiden. De stem van de bewoners 
moet weer dóórklinken in de politiek. 
De bewoners moeten weer echt iets te 
vertellen krijgen in hun buurt. 
Voordat de buurt in maart 1994 een 
nieuwe stadsdeelraad Westerpark 
kiest, zal in het openbaar gesproken 
moeten worden over het functioneren 
van de raad. Het Wijkopbouworgaan 
zal daar de komende periode initiatie- 
ven voor ontplooien.

Sluit je aan bij het 
Wijkopbouworgaan

De leefbaarheid, de veiligheid, de 
sociale controle en de samenwerking 
tussen bewoners kan alleen maar 
verbeterd worden, als de bewoners 
serieus genomen worden. Klachten 
serieus en sneller verholpen worden; 
mogelijkheden tot bewoners zelfoe- 
heer moeten worden gecreëerd. 
Iedere buurtbewoner die wil meewer- 
ken en meedenken over de leefbaar- 
heid in de buurt wordt uitgenodigd 
om zich aan te sluiten bij het Wijkop- 
bouworgaan ^aarndam m er- en Zee- 
heldenhinirt■
Bel 6829773 (vragen naar Gert of 
L isa)'o f meldt u zich aan bij het 
advies- en informatiecentrum, 
Spaarndammerstraat 143.
Ook wordt een ieder, die ge'fnteres- 
seerd is in verbetering van de leef- 
baarheid uitgenodigd om aanwezig te 
zijn bij een openbare bewonersverga- 
dering op dinsdag 18 mei, aanvang
20.00 uur, in het ?olanentheater, 
Polanenstraat 174

^hris de Vries
Voorzitter W .O.O. Spaarndammer^ 
en Zeeheldenbuurt

Wat kunnen bewoners zelf doen? 
Hoe kan de onderhuidse veenbrand 
van ongenoegen overwonnen wor- 
den? Hoe kan voorkomen worden dat 
spanningen escaleren en dat racisti- 
sche bewegingen gehoor krijgen? 
Onder de bewoners groeit het wan- 
trouwen tegenover de politiek. Dit 
heeft konsekwenties voor de politiek 
van de stadsdeelraad.

Fysiek aantrekkelijke buurt
De afgelopen twintig jaar heeft zich 
in onze buurt een ingrijpend proces 
van stadsvernieuwing voltrokken. 
Door bewonerscommissies en huur- 
dersverenigingen, ontstaan in de ja- 
ren zeventig, zijn prachtige resultaten 
bereikt: de huren van verbeterde 
woningen, huursubsidies, nieuwbouw 
van scholen, voorzieningen voor OU- 

deren enz.
Voor het oog ziet de buurt er anno 
1993 redelijk opgeknapt en gezellig 
uit: een fysiek aantrekkelijke buurt 
om in te wonen.

Verpaupering zet door
Ondanks de materiële verbeteringen 
is de verpaupering verder gegaan. De 
economische en sociale weerbaarheid 
van de bewoners is afgenomen. De 
werkeloosheid is de afgelopen vier 
jaar schrikbarend toegenomen.
De vergrijzing van de buurt gaat 
door. Steeds meer bewoners zijn aan- 
gewezen op sociale uitkeringen. Te- 
gelijk wordt van regeringswege een 
kortings- en beuinigingsbeleid ge- 
voerd op tal van subsidies en sociale 
uitkeringen.

Wegkwijnende voorzieningen
Met veel inspanning door bewoners 
tot stand gebrachte voorzieningen zie 
je langzaam wegkwijnen: de Bredius- 
sporthal, Polanentheater, Gezond- 
heidscentrum Houtrak, de Theresia- 
speeltuin enz. Dit komt mede door- 
dat het draagvlak onder de bewoners 
is verdwenen.
Hetzelfde geldt voor de eigen voor- 
zieningen van de bewoners. Veel 
bewonerscommissies en huurdersver- 
enigingen zijn inmiddels opgeheven 
of functioneren slecht. De weinige die 
nog bestaan hebben nauwelijks in- 
vloed bij de woningbouwvereniging 
en het stadsdeel Westerpark. Actie- 
comités zijn verdwenen of functione- 
ren ah fossiele papagaaien.

Kewoners-zelffieheer

Volgens het Wijkopbouworgaan 
S^arndam m er- en Zeeheldenbuurt 
dient de leefbaarheid in de allereerste 
plaats verbeterd te worden op aange- 
ven van de bewoners. Deze moeten 
meer en beter betrokken worden bij 
de besluitvorming van het stadsdeel. 
Door bewoners en hewonerscomis- 
sies meer mogelijkheden te geven tot 
directe democratie en zelfbeheer 
wordt de betrokkenheid bij de woon- 
omgeving en de sociale controle weeï 
groter.

Sociale democratie
Het Wijkopbouworgaan heeft zich de 
afgelopen jaren ingezet voor meer 
sociale democratie, zonder daar ech- 
ter veel gehoor voor te krijgen.
Op korte termijn dienen - vergelijk- 
baar aan het Suikerplein - voor 
S^andam m erplantsoen, Zaandam-

Nette mensen poepen niet op de stoep, en ook niet op het 
grasveld voor de kinderen. Daar hebben zij een hond voor.

Loesje K.

B estu u rsv erk iez in g  ٠٢  27  m ei

E en  fr is s e  w in d  door h e t  
W ijk op b ou w orgaan

Dit federatiebestuur werkt niet vol- 
gens politieke, religieuze en/of etni- 
sche scheidslijnen. Het belangrijkste 
doel is opkomen voor de belangen 
van alle bewoners. Partijpolitiek mag 
in het nieuwe federatiebestuur van 
het Wijkopbouworgaan geen rol spe- 
len.

Buurtoppositie

Binnen de buurt zal een nieuwe oppo- 
sitiebeweging opgebouwd gaan wor- 
den tegen verdere verloedering en 
verpaupering. Daadwerkelijk opko- 
men voor een leefbare, veilige en 
vreedzame buurt speelt daarbij een 
belangrijke rol. Politieke carrière- of 
baantjesjagerij vormt geen doorslag- 
gevend motief om actief te worden als 
bewoner in de eigen buurt.
Indien het in de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt de komende maan- 
den lukt om een nieuwe bewoners- 
zelforganisatie voor buurtopbouw, 
buurtbeheer en buurtontwikkeling 
van de grond te krijgen kan het 
Wijkopbouworgaan als ‘
tevreden zijn, omdat dan beter gerea- 
geerd kan worden op de constante 
kritiek door het stadsdeel Westerpark 
op het functioneren van bestuur en 
medewerkenden.

Ieder die zich geroepen voelt om mee 
te denken, te praten en te werken 
wordt uitgenodigd aanwezig te zijn op 
de openbare buurtv^gadering op 27 
mei a.s.

Het demissionair bestuur

De Wijkraad in 1985.

gelegenheid te krijgen om de sociale-, 
economische- en leefoaarheidspro- 
blemen krachtig en effectief aan te 
pakken. £ ٢ gaat een frisse wind waai- 
en om de toekomstige nieuwe opga- 
ven voor het wijkopbouwwerk met 
nieuw elan aan te pakken. ‘

Federatiebestuur
bewo^rs-zelforganisatie

Bewoners, bewonerscomité’s, mi- 
grantenorganisaties etc. uit de buurt 
zijn uitgenodigd om zich kandidaat te 
stellen of kandidaten voor te dragen 
voor een nieuw bestuur.

Dit nieuwe bestuur gaat een federatie 
vormen van zelfstandige en democra- 
tische bewonerscomité’s, die actief en 
strijdbaar richting politiek en instel- 
lingen opkomt voor de belangen van 
de buurtbewoners.

De handdoek in de ring

Op donderdagavond 27 mei a.s., aan- 
vang 20.00 uur, wordt in het Polanen- 
theater een openbare verkiezing ge- 
houden voor het bestuur van het 
Wijkopbouworgaan ^ a rn d a m m e r- 
en Zeeheldenbuurt.

Het alweer ruim een jaar demissio- 
naire dagelijks bestuur heeft eindelijk 
de handdoek in de ring gegooid. Moe 
gestreden in de strijd tegen bureau- 
cratische, ambtelijke en politieke on- 
wil om binnen de buurt te werken aan 
opbouw van nieuwe sociale en organi- 
satorische structuren van belangenbe- 
hartiging, vindt het bestuur het wel- 
letjes.

Binnen de buurt dient nieuw bewo- 
nerskader te ontstaan en ruim de

م و
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houd van de kritiek passeerde de 
rapportage de commissie en werd de 
pijplijn in gestopt van de stadsdeelbe- 
sluitvorming.

Opschorten van overleg
Naar aanleiding van deze uiterst on- 
bevredigende behandeling heeft het 
bestuur van het Wijkopbouworgaan 
haar medewerking aan de stadsdeel- 
raad-aanpak opgeschort om verder 
overleg te plegen met de achterban - 
bewoners en honerscom m issies - 
over de verdere stappen.
Bewoners, die mee willen praten en 
denken over de lefbaarheidsaanpak 
in onze buurten zijn uitgenodigd voor 
een bewonersvergadering op dinsdag 
18 mei a.s. in het Polanentheater, 
Polanenstraat 174
Tijdens deze vergadering zullen de 
wensen en verlangeiïs van de bewo- 
ners centraal staan.

O nvoldoende resu lta ten  
leefb aarh eid saan p ak

Namens het Wijkopbouworgaan 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
sprak Chris de Vries in. Hij onder- 
steunde de kritiek en stelde de deel- 
raad voor te gaan werken met een 
effectievere werkorganisatie van zelf- 
beheer, met een sterkere decentrali- 
satie naar de buurten.
Hij was van mening dat de huidige 
constructie, g^irigeerd vanuit het 
stadsdeel, onvoldoende vertrouwen 
heeft bij de bewoners.

Maarten Voster wuifde de kritiek van 
de commissieleden weg en bagatelli- 
seerde de inbreng van het W.O.O. op 
een uiterst onbevredigende wijze. 
Zonder verdere diskussie op de in-

De l^ a r h e id s a a n p a k  van het 
Stadsdeel Westerpark in de Spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt omvat 
de gebieden Suikerplein, Bokking- 
hangen, Z a n d ^ m e rp le in  en Zaan- 
hof, alsmede het adoptieproject van 
het Wijkteam van de Politie en het 
Tiener Preventieproject.

In de commissievergadering Algeme- 
ne Zaken van het Stadsdeel Wester- 
park op 7 april is 20 minuten gespro- 
ken over de resultaten van de leef- 
baarheidsaaripak. Dit naar aanleiding 
van geformuleerde conclusies door 
d ^ lrd v o o rz i t te r  Maarten Voster:
a. De leefoaarheidsaanpak heeft 

slechts in beperkte mate tot resul- 
taten geleid;

b. Het klahtenpatroon is niet veran- 
derd؛

c. De betrokkenheid van bewoners 
is nauwelijks toegenomen;

d. Samenwerking en overleg tussen 
instellingen wordt positief erva- 
ren؛

e. Er wordt in de buurt niet gestreefd 
naar uitbreiding van het aantal 
woongebieden waar de leefbaar- 
heid wordt aangepakt.

Scher؟ e kritiek vanuit de 
commissie
Door vertegenwoordigers van de 
PvdA (Bob Morriën), ٧ ٧ ^  (Anne- 
marie Martens) en Staatsbelangen 
(Peter Domela Nieuwenhuis), werd 

"scherpe kritiek geuit op de rapporta- 
ge en het g e b r e k  aan positieve resul- 
taten. Door het CDA (Rendert Al- 
gra) en Groen Links (Peter Mattie) 
werd positief gereageerd.
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NIEUWS VOOR OUDEREN
-  G. Eijkelenboom (voorgedragen 

door de houder van het Ouderen- 
centrum, het stadsdeel Wester- 
park).

De bewonerscommissie van De Bogt 
en de medezeggenschapscommissie 
zullen nog elk een lid voordragen.

Secretariaat:
Interne Klachtencommissie 
De Bogt/Westerbeer,
Jet Kooijman, ambtelijk secretaris, 
?o l^enstraa t 6, 1013 v w Amster- 
dam, telefoon 020-6861131.

Voor nadere uitleg over de klachten- 
procedure en voor kennismaking met 
de leden van de klachtencommissie, is 
er op maandag 24 mei om 10.00 uur 
een bijeenkomst in de grote zaal van 
De Bogt/Westerbeer.

K lach ten com m issie  voor
B ogt/W esterbeer

Op 12 januari 1993 is door de Stadsdeelraad Westerpark de 
Interne fflachtenprocedure van Ouderencentrum de Bogt/ 
Westerbeer vastgesteld. Op 24 februari is een klachte^ommissie 
ingesteld.

De aan ste llin g  van de 
klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit vijf 
onaftiankelijke leden. Drie daarvan 
zijn reeds benoemd:
-  G. Eigenhuis, voorzitter (voorge- 

dragen door de Ouderen Advies 
Raad)

— R. Kreuger, secretaris (voorgedra- 
gen door de huurderscommissie 
Westerbeer)

De klachtenprocedure ligt ter inzage 
in de kantoren op de etages, bij de 
receptie en bij het secretariaat van de 
Bogt/Westerbeer.
De klachtenprocedure en de klach- 
tencommissie zijn er voor iedereen 
die woont in, of gebruikt maakt van 
de voorzieningen van de Bogt/ 
Westerbeer-

Klachten schriftelijk 
indienen bij de commissie

Een klacht is volgens de procedure 
,,een uiting van onvrede over de 
dienstverlening en/of bejegening, die 
als onjuist of onterecht wordt erva-
ren”
Een klacht dient schriftelijk inge- 
diend te worden. De commissie kan 
hierbij eventueel helpen.
De klacht kan worden gedeponeerd 
in één van de klachtenbusjes (op elke 
etage en in de hal van De Bogt/ 
Westerbeer), bij het secretariaat van 
de commissie of bij de commissie- 
leden persoonlijk.
Een van de commissie-leden neemt 
na ontvangst kontakt op met de kla- 
ger voor een gesprek.
Als bemiddeling door de commissie 
niet tot een oplossing leidt, wordt 
overgegaan tot formele behandeling 
van de klacht of het geschil.

٨ ٠  Zonnebloem  is  er voor Vakantie»،،!،
van 28 mei tot 4 juni

ied ereen , d u s ook voor u!
De plaatselijke afdeling ,,Augustinus- 
West” van De Z n n e ^ o e n ^  organi- 
seert in Hotel ,,Vennendal” in Nun- 
speet een vakantieweek. Deelname is 
ook mogelijk voor gasten uit andere 
afdelingen. Uw eigen bijdrage is on- 
geveerf600 ,-

Inform^ie/aanmelding:
Zr. Mary-Ann van Mourik, 
Hoofdweg 206,
1057 De Amsterdam, 6977174.

Om 12. 00 uur staat de koffietafel 
klaar bij de Orchideeënhoeve. We 
brengen een bezoek aan de kwekerij 
met zijn prachtige oriëntaalse sier- 
tuin. In de kassen kunt u duizenden 
schitterende orchideeën bewonderen. 
Drempels zijn er niet, dus geen pro- 
blemen voor rolstoelen.

Door Oostelijk Flevoland rijden we 
op huis aan. Rond 17. 30 uur zijn we 
op ons vertrekpunt terug.
Eigen bijdrage: /  50,- per persoon.

Fleurige bustocht 
naar bloeiend koolzaad 
een or^ideeënkwekerij
Donderdag 6 mei, 10.00-17.30 uur. 
Vertrek van verzorgigshuis 
Nieuw Vredenburgh, ?ost]esweg 125. 
In Zuidelijk Flevoland, slingeren we 
langs goudgele velden met bloeiend 
koolzaad. We komen langs de Oost- 
vaardersplassen, een prachtig water- 
gebied met duizenden vogels. We 
naderen met de bus een moeras tot op 
100 meter

De bu urtconciërge voor k le in e  
a a n p a ssin g en  in  de w on in g

— Losliggende kleedjes vastmaken, 
zodat u er niet over kunt struike- 
len.

— Kachels en geisers nakijken.
— Snoeren van radio, televisie en 

lampjes wegwerken.
— Extra verlichting aanbrengen.

Coördinatieproject Ouderenzorg
Westerpark.

Aanpassingen die u door de buurt- 
conciërge kunt laten doen zijn:

-  H ^ d g re ^ n  aanbrengen in badka- 
mer en toilet.

-  Anti-slipmatjes in badkamer en 
toilet.

-  Verhoogd bed.
-  Verhoogd toilet.
-  Alle drempels verwijderen.

mei: dodenherdenking
lange staan te vermoeiend voor is 
geworden.
Het programma begint om half acht. 
Ook hier zullen gedichten worden 
voorgelezen en een korte toespraak 
worden gehouden.
Na afloop zal er nog gelegenheid zijn 
tot het drinken van een kopje koffie.

In het ouderencentrum De Bogt/de 
Westerbeer vindt op 4 mei een korte 
plechtige herdenkingsbijeenkomst 
plaats voor oudere buurtbewoners, 
die niet meer in staat zijn om naar het 
Zaanhof toe te komen. Deze bijeen- 
komst is ook toegankelijk voor oude- 
re mensen uit de buurt, waarvoor het

Het Coördinatieproject Ouderenzorg 
Westerpark heeft een buurtconciërge 
in dienst die allerlei kleine klussen 
verricht, speciaal voor ouderen die in 
hun eigen huis willen blijven wonen. 
Eeri ^aar aanpassingen kunnen de 
veiligheid in de woning verhogen. De 
buurtconciërge kan u van dienst zijn 
als hierbij hulp of een advies wilt 
hebben.
Een advies van de buurtconciërge is 
altijd gratis. Ook het arbeidsloon 
hoeft u niet te betalen, u  betaalt 
alleen de materiaalkosten. De gewo- 
ne o n d er^^ v erp lich tin g en  van 
huurder en huisbaas worden niet door 
de buurtconciërge gedaan.
Indien nodig neemt de buurtconciër- 
ge contact op met de huisbaas of 
woningbouwvereniging.

Telefoon buurtconciërge؛ 
6864622.

De Bogt/Westerbeer

A k tiv ite iten  in  m ei
Voor meer informatie over dit programma kunt u overdag van 
maandag tot en met donderdag bellen naar Rob Tiebout, 
6861131■

Koninginnedag.
Ontspanningsmiddag i.s.m. Oranje Comité Amster- 
dam. Optreden van de North-Hill Country Dancers. 
1 4 . 0 مم16.م -  uur. Toegang gratis.

Dodenherdenking.
B ijenkom st in de grote zaal. 19.30-21.00 uur. 

Bevrijdingsdag.
Feestmiddag i.s.m. het 5 Mei Comité. Optreden van 
het Bogtkoor, het Jordaancabaret en de Javaanse 
Dansers. 14.00-16.30 uur.

Optreden van de Operettev^eniging Spaarndam.
20.W-22.00 uur. Toegang /  3,50.

Kledingverkoop door Ter Beek mode.
10.00-12.00 uur.

Ouderenbingo. 14.00-16.00 uur.

Zuiderzeemarkt. 10.00-16-00 !I!ir 

Kerkdienst. 10.30 uur in de grote za^l.

Vrijdag 30 april

Dinsdag 4 mei 

Woensdag 5 mei

Donderdag 6 mei

Maandag 10 mei

Woensdag 12 mei 

Zondag 16 mei 

Woensdag 19 mei

Vaste wekelijkse aktiviteiten

Soos en Bar. 14.00 uur.
Clubbiljarten. 14.00-16,30 uur (alleen voor leden).

Gymnastiek. 9.45 uur in de grote.zaal.
Bibliotheek. 13.15-14.15 ıınr

Koor. 10.00-11.15 uur.

Gymnastiek. 9.30 en 10.30 uur in de grote zaal. 
Radio Ramona. 14.00-16.00 uur.
Open Bar. 15.00-17.00 uur.
Clubbiljarten. 14.00-16.30 uur (alleen voor leden).

Klaverjassen. 14.00 uur (behalve op 16 mei).

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Zondag

Afscheid van de Kommissie 
Bejaarden Kontakten

u  zult begrijpen dat wij dit afscheid 
niet in volkomen stilte voorbij willen 
gaan. Zelf hebben de zusters van de 
Kommissie altijd in stilte gewerkt en 
stellen ze geen prijs op grootse partij- 
en. Daarom heeft het Ouderenberaad 
besloten om in kleine kring op 6 mei 
aandacht te besteden aan het vele 
goede werk dat door deze zusters is 
gedaan.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Gemma Ike؛aar van het Ouderen- 
beraad, telefoon 6829694.

Nadat zij ruim dertig jaar geheel 
belangeloos in onder meer het Stads- 
deel Westerpark gewerkt hebben 
moeten wij tot onze spijt afscheid 
nemen van de Kommissie Bejaarden 
Kontakten.

In de loop der jaren hebben zij vele 
duizenden ouderen bezocht. Hierbij 
hebben zij •veel vreugde en liefde 
gegeven en waar het kon leed ver- 
zacht-
Ook stonden zij ouderen bij met het 
doen van boodschappen begeleiden 
naar het ziekenhuis enz.
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Schoon en  groen , 
sam en  doen

de binnen- en de buitenzijde te reini- 
§en. In de week van 12 april is 
opdracht gegeven voor het schilderen 
van de entree-puien en de toegangs- 
deuren naar de boxen. De werkzaam- 
heden werden op 22 april afgerond.

Het Gr©enteam heeft de geveltuintjes 
en de plantvakken rond het Suiker- 
plein beplant en de Beheergroep 
heeft met kinderen van de Elizabeth- 
?aulusschool en de reiniging het plein 
schoongeveegd.

Op donderdag 22 april organiseerde 
de Stichting Beheér, samen met 
Woonstichting De Doelen, de reini- 
ging, schoolkinderen en de Beheer- 
groep Suikerplein, een voorjaarsaktie 
op en rond het Sikerplein.

W onstichting De Doelen was al 
ruim voor de tweeëntwintigste begon- 
nen met een schoonmaakaktie.
In de week van 5 april kreeg een 
schoonmaakbedrijf opdracht om de 
beglazing van de trappenhuizen aan

G eef u w  sta d  groen
Op een vuilnisbelt kun je niet leven. 
Dat dreigt nu echter wel te gebeuren 
Acahualinca, een wijk in Managua, 
de hoofdstad van Nicaragua. Deze 
wijk is naast een vuilnisbelt gebouwd. 
De ontwikkelingsorganisatie FUN- 
COD wil een herbebossingsproject 
op het braakliggende terrein ertussen 
uitvoeren.
Aan de afnemers van de groenpak- 
ketten wordt een vrijwillige financiële 
bijdrage gevraagd voor dit projekt. 
u  draagt dus uw steentje bij aan de 
leefbaarheid in twee steden tegelijk. 
De actie vindt in meerdere stadsdelen 
plaats. Als eindmanifestatie is er op 6 
juni een grote fietstocht door Amster- 
dam-

Ook al wonen we op drie hoog achter 
of aan de straat, we kunnen de natuur 
dichtbij halen door een gevel- of 
balkontuin aan te leggen.
Op 22 april, de Dag van de Aarde, is 
de actie ,Geef uw stad groen’ van 
start gegaan.

Het Milieucentrum Amsterdam orga- 
niseert deze actie in het kader van de 
Campagne ,Werk Samen aan een 
Schone W erel^.

Door stadsdeel en buurtorganisaties 
worden gratis ,groenpakketten’ met 
prachtige planten en bloemen voor 
beginnende tuiniers beschikbaar ge- 
steld, met uitleg over de verzorging.

Zaterdag ول mei, van 10.00 tot 17.00 uur

F lo ra m a rk t S u ik e r p le in
Voor jongere en volwassen bewoners 
uit de buurt wordt een wedstrijd 
gehouden voor het mooiste boeket of 
de mooiste bloembak.
Diverse organisaties geven voorlich- 
ting of verlenen op andere wijze 
medewerking aan de markt:
De Flantendokter, Stichting de Bo- 
menbank, het Groenteam van de 
Stichting Beheer, Greenpea-
ce. Milieucentrum Amsterdam, Na- 
tuurmonumenten, Bloemenshop Ani- 
ta, Flantenhal Emiel, Groenvoorzie- 
ningen Stadsdeel Westerpark, Stich- 
ting AmsterdamManagua.

Er zullen demonstraties en voorlich-
ting gegeven worden over:
-  inrichten en onderhouden van bal- 

konbakken en (gev^)tuinen؛
-  bestrijden van plantenziekten;
-  bloemschikken en houden van ka- 

merplanten;
-  beroepskeuzemogelijkheden in de 

,groene sektor’.
De bezoekers van de floramarkt krij- 
gen de gelegenheid zelf bloemen- en 
^ n ^ m a te r i a a l  aan te schaffen. 
Voor de verkoop hebben drie bloe- 
menwinkels in de spaarndammer- 
buurt hun medewerking toegezegd.

Onder het motto: Maak de buurt 
groen, laat bewoners het zelf doei, 
organiseert de stichting Beheer op 
zaterdag ول mei een Floramarkt op 
het Suikerplein.
De markt maakt onderdeel uit van 
een reeks aktiviteiten, die in de 
maanden april en mei worden gehou- 
den in het kader van het streven naar 
een leefbare buurt.
Doel is het brede assortiment van 

* die aktief zijn op het
gebied van milieu en die van het 
groen in het bijzonder, onder de 
aandacht te brengen van het publiek.

Zaterdag 10 april begon om half 
negen voor Karin en Willy de dag met 
het verstoppen van de eitjes, waaron- 
der twee gouden, twee zilveren en 
twee bronzen exemplaren.

Hier en daar zag je een kinderkopje 
nieuwsgierig achter een gordijn van- 
daan kijken waar de eitjes werden 
verstopt.

Wil was al om half acht begonnen 
pannekoeken te bakken, wel 200 
stuks.
Om half twaalf waren de eitjes ver- 
stopt, de pannekoeken gebakken en 
ongeveer honderdzestig kinderen met 
hun ouders aanwezig, zodat de wed- 
strijd kon beginnen.

Er werd driftig gezocht, maar het 
duurde toch nog wel een poosje 
voordat de gouden, zilveren en bron- 
zen eieren gevonden werden.

Na afloop werden kinderen en vol- 
wassenen getrakteerd op limonade en 
pannekoeken.

Hierna reikte Micha de paashaas de 
prijzen uit:
Goud Jannis Jansen, 5 jaar 
Zilver Emilio Fracis, 4 jaar 
Brons Marcel van Wilgenburg, 2 jaar 
Goud Guili Graaven, 10 jaar 
Zilver Jose Kriek, 10 jaar 
Brons TsaiWing, 9 jaar.
Doordat de Beheergroep Suiker- 
plein, vrijwilligers/sters en het weer 
meewerkten, werd het een hele leuke 
middag. Bedankt allemaal!

Willy Snoeck 
Coördinator Suikerplein

G eslaagd e su ik ere itje s-  
zoek w e^ str^ d



S n eeu w  op h et S u ik erp le in
het TU-terrein zag het er schitterend 
uit. Daar stond een prachtige sneeuw- 
pop en er werd sleetje gereden.

Al met al was het en schitterende dag, 
en zeker een paar foto’s waard

Willy Snoeck 
Coördinator Suikerplein

Kleine kinderen maakten met hun 
ouders een sneeuwpop. Sommige 
hadden nog nooit sneeuw gezien. Zij 
pakten een handje sneeuw, maar 
wisten met wat zij er mee moesten 
doen, behalve het snel op de grond 
gooien omdat dat zij zulke koude 
handen kregen. De wat grotere kin- 
deren gingen een sneeuwballenge- 
vecht aan.
Ook in een van de binnenhoven op

Voor deze bijdrage was in de vorige 
krant helaas geen plaats meer. De 
foto's zijn zo aardig dat we ze alsnog 
plaatsen, hoewel de winter nu inmid- 
dels echt voorbij is.

Het was een zonnige zondag in fe- 
bruari, en het sneeuwde! Het hele 
Suikerplein lag onder een donzige 
sneeuwdeken en dat gaf een heel 
speciaal sfeertje.
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Een tu in voor de deur
,Er is te weinig groen in de buurt’, zeggen veel mensen. £ ٢  staan 
een paar l)()men, maar verder is het steen en auto’s wat de ١ ٤ ١ ٠ ١ ٤  
slaat. Een tuin is voor de meeste Amsterdammers niet ' 
Toch kunnen bewoners zelf hun straat wat extra kleur geven. De 
beheergroep Suikerplein heeft o.a. grote gele plantenbakken 
geplaatst die het straatbeeld opfrissen.

plantedelen die in de weg zitten ver- 
wijderen. Heesters ١٦١٦ ا ؛ز ،ا  in ٧٢١٢١١١ 
snoeien en langs de muur leiden.

belangrijk onderdeel van het onder- 
houd is het voorkomen van hinder. 
Laat het niet zo ver komen dat door 
klachten uw tuintje weer in de oude 
staat moet worden gebracht.
Bij het onderhoud kunt u advies 
krijgen van medewerkers van het 
Groenteam van de Stichting Beheer

Voorwaarden en aanmelding

Naast het voorkomen van hinder voor 
gebruikers van het trottoir zult u er 
voor moeten zorgen dat officiële aan- 
duidingen, zoals straatnaambordjes, 
zichtbaar blijven. De openbare ver- 
liehting en daarbij behorende kasten 
en draden mogen ook niet worden 
bedekt met aarde, planten of strui-

De uitvoering van werkzaamheden 
van een gemeentelijke dienst of nuts- 
bedrijf mag niet worden gehinderd. 
De Diensten zijn niet aansprakelijk 
voor eventuele schade aan beplan-

Bij verhuizen meldt u bij het Meld- 
punt van de Stichting dat u verhuist 
en laat het tuintje in goede staat 
achter

De Beheergroep heeft nu ook het 
initiatief genomen voor een geveltui- 
nenactie.
Een geveltuin is een planten- en 
struikenstrook tegen de voorgevel, 
anderhalve tegel (45 cm) diep en een 
meter breed. Er wordt een stoeptegel 
veTOİjderd en een klimplant ge- 
plaatst, opsluitbanden langs de rand 
vormen een stevige afscheiding tussen 
het trottoir en het tuintje.

Een geveltuin voor elk portiek

Voor ieder portiek wordt een bewo- 
ner gezocht die bereid is een tuintje te 
onderhouden-

Deze bewoner js  verantwoordelijk 
voor de verzorging het geveltuintje en 
zorgt verder voor het onderhoud van 
de beplanting.
De keuze van de plant hangt af van 
uw voorkeur en de plaats. Voor een 
zuidgevel kunt u denken aan een 
trompetbloem, wilde wingerd, blau- 
we regen of tamariks. Aan de west- of 
oostzijde komen kamperfoelie, bos- 
rank of Japanse kweepeer in aanmer-

Het onderhoud bestaat uit regelmatig 
water geven, ook als het geregend 
heeft, want langs de gevel blijft het 
droog. Af en toe bijmesten, vooral 
oudere planten. Dode plantdelen of

De B om en stich tin g
pen. Bestuurders en juristen weten de 
weg naar de Bo!^nstichting bij ver- 
schil van inzicht tussen bewoners en 
gemeente. Vakmensen op bomenge- 
bied weten dat ze voor vakliteratuur 
bij de B ^enstich ting  moeten zijn. 
Voor liefhebbers is er een mooie 
collectie. Kinderen en onderwijzers 
kunnen materiaal voor werkstukken 
bestellen.
Ook voor gastlessen, excursies en 
lezingen kunt u bij de Bomenstichting 
terecht. Zeventig kontaktpersonen 
vertegenwoordigen de stichting in het 
land.
Wilt u meer weten, vraag dan naar de 
algemene informatiefolder

Bomenstichting, Donkerstraat 17, 
3511 KB Utrecht, 030-340788.

In 1970 werd de Bomenstichting op- 
gericht, om de zorg en aandacht voor 
bomen te bevorderen.
Bomen zijn belangrijk: ze zijn onmis- 
baar voor het evenwicht in de natuur 
en voor het klimaat. Ze zorgen voor 
voedsel, energie en zuurstof en ma- 
ken onze omgeving mooier.
In een stad met veel groen wonen en 
werken we prettiger dan in een stenen 
stad. Zonder bomen zijn we geen 
mens!
Ruim 20 wordt op objectieve, des- 
kundige wijze voorgelicht, geadvi- 
seerd en bemiddeld. Particulieren 
kunnen bij de Bomenstichting terecht 
met problemen of voor algemene 
informatie.

Mensen die vechten om bedreigde 
bomen te behouden worden gehol-

HERBEBOSSINGSPROJECT IN ACAHUALINCA, GROENE BUFFER TUSSEN AFVAL EN WOONWIJK

Naar vervuiling werden grendige analy$es verricht. FUNCOD gaat 
meer onderzoek doen naar chemisch afval Waar het ٧٧!؛ 2م  tot وو 
jaar geleden is gestort, is bosbouw goed mogelijk. Op terreinen 
waar recent is gedumpt kan biogas worden gewonnen. De Stichting 
Nederlandse vrijwilligers (SNV) studeert op de winning.
Hout voorziet in ruim 6ه/°م  van de energiebehoefte in Managua. 
Voor huishoudelijk gebruik is alleen hout betaalbaar. Managua lag 
15 jaar geleden in een bosrijke omgeving. Ook op het grondgebied 
van Acahualinca stonden bomen.

Inmiddels is alles platgekapt en is weinig hout in de omgeving te 
krijgen. Vrachtauto’s rijden 1 ٠٠ tot 150 km buiten de stad om hout te 
halen.

Dit project moet als een ’pilot-project" fungeren voor toekomstige 
bebossings-aktiviteiten.
Tot op heden is er geen samenwerking tussen FUNCOD en het 
gemeentebestuur van Managua. Wel zijn contacten gelegd om te 
lobbyen voor een verplaatsing van de stortplaats. Zonder gemeen- 
telijke steun zal dit nooit gebeuren.’

Om te voorkomen dat daar huizen worden gebouwd wil FUNCOD 
een groene buffer van bomen aanleggen.

Behalve de leefbaarheid en de gezondheid wordt daarmee de 
economische situatie verbeterd. De werkgelegenheid wordt gesti- 
muleerd door de voorbereidingen en komend jaar door het planten. 
Het zijn de bewoners van Acahualinca die het project zullen 
uitvoeren.

De groene buffer zal de inwoners voorzien van brandhout. En op 
wat langere termijn zal de verkoop van hout een inkomstenbron 
gaan vormen.

Om het project kans van slagen te geven, is het van belang dat het 
niet van bovenaf wordt opgelegd. Betrokkenheid van de bewoners 
vormt de motor. Omdat die het project zelf uitvoeren zal het 
uitstraling hebben op het milieubewustzijn.

Er is nauwe samenwerking met de wijkorganisatie van Acahualinca, 
onder meer bij de selectie van personeel.

Tijdens een werkbezoek vondt *Jaime Guillen van de milieuorgani- 
satie FUNCOD tijd voor een gesprek met de redactie van het blad 
Managua’. Hierna volgt een verkorte weergave.

Bosbouwer Jaime Guillen Is sinds de oprichting in 1991 technisch 
directeur van FUNCOD, en was daarvoor aktief in voorloper ABEN. 
Hij vertelt zijn verhaal:
’Op initiatief van FUNCOD werd een jaar geleden het plan opgevat 
om een integraal onhtfikkelingsproject in Acahualinca op te zetten 
om het milieu in deze arme volkswijk van Managua te verbeteren.

Bundeling van activiteiten vormt de kracht van het project. De 
betrokken organisaties leveren samen een bijdrage aan de bestrij- 
ding van de grote nood-

Acahualinca ligt naast de vuilstortplaats. Dit veroorzaakt overlast en 
gevaar voor de bewoners. Bij gebrek aan alternatieven breidt de 
wijk zich uit naar de vuilnisbelt.
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HETMARCANTI COLLEGE 
DE JUISTE KOERS 

VOOR JE TOEKOMST

HAVO

MAVO
VBO

٨ ٢ ٩ TEAM HEEFT IN HETZAALVOETB^TOERN^I 
□E 1e PRIJS GEWONNEN 

DE DERDE KLASSERS LOPEN EEN 
KENNISMAKINGSSTAGE BIJ BEDRIJVEN 

INSCHRIJVEN DAGELIJKS

INSCHRIJVINGEN:
Frederik Hendrikplantsoen 7a, (tel. ه2ه-6843582ر , 

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

In Memoriam Jo Buiteweg

Op 10 maart namen wij opnieuv 
afscheid van Jo. Nu definitief.
Vele kinderen uit de Spaarndammer 
buurt zijn in de loop der jaren aar 
haar zorg toevertrouwd geweest. He 
kind centraal, dat was bij haar geer 
loze kreet, maar dagelijkse werkelijk 
heid.

Jo was een begrip in de buurt. Nie 
voor niets groeide de school onde 
haar leiding uit tot één van de groot 
ste van Amsterdam.

We zijn er van overtuigd, dat wij ooi 
namens vele buurtbewoners spreken 
als we zeggen: Jo, bedankt voor alle؛ 
wat je voor je voor ons hebt bete 
kend. We zullen je nooit vergeten.

Team E liheh-Paulusschool

Van 1973 tot 1985 was Jo Buiteweg 
hoofdleidster van de St. Elisabeth- 
kleuterschool in de Zaanstraat. In 
1985 werd zij mededirecteur van de 
toen gevormde Elisabeth-Paulus ba- 
sisschool. Na een diensttijd van 40 
jaar nam Jo in 1988 afscheid van de 
school en haar kinderen.

Nog niet zo lang geleden, het was in 
juni 1992, vierden we het honderdja- 
rig bestaan van de school. Onder de 
vele gasten was als stralend middel- 
punt Jo Buiteweg aanwezig. Een 
vrouw vol levenslust, vol ideeën en 
plannen voor de toekomst.

Echter, de gevreesde ziekte, die zij 
jaren daarvoor al een keer had over- 
wonnen, sloeg opnieuw toe en sloop- 
te haar zo energieke geest en lichaam.

W esterpark’ta ة M ayıs  
K u rtu lu ş B ayram ı

cakir. Spaarndammer ve Zeeheld 
mahallesinden insanlar kendi ya 
tıkları eşyaları, ikinci el elbiseler 
v.b. satabilirler. Çocuklar da a) 
faaliyeti yapabilirler.
Kendilerine has yiyecekleri ve ؤ 
meklerini pişirip o gün herkes sa 
yapabilir. Müzik yapan gruplar öz 
likle o günün neşeli olması için da> 
edilmekteler.

Pazar hakkında daha geniş bilgi 
mak isteyenler Wijkopbouworga 
tel. 6829773 veya idare Vakfı t 
6869487’ nolu telefonlara mürac; 
edebilirler-
¥aşılar için De Bogt/Westerbeer t 
kim evinde ayn bir program ؤ 
almaktadır. Programda şöyledir:
- ikinci Dünya Savaşı’m anlatan ١ 
konuşmacı.
- Yaşlılar müzik korosu.
- Dansgrubu.
- Jordaan Kaharatı gösterisi.

Adres: De Bogt/Westerbeer, Po 
nenstraat 6, telefon: 6861131.
Siz de 5 Mayıs Kurtuluş Bayram] 
davetlisiniz. Güzel bir hava ve heri 
zin katildığı bir bayram kutlayalı 
Sen de katıl!

Westerpark 5 Mayıs Komitesi, Wijk- 
opbouworgaan Staatslieden- en Hugo 
de Groot, Spaarndammer/ 
Zeeheldenbuurt, mahalle kuruluşları 
mahalle sakinleri bu yılda Wester- 
park’ta 5 Mayıs Kurtuluş bayramı 
organize etmekteler. Program çok- 
kültürlü olup genç ve yaşhlılara yöne- 
liktir. Böyle bir gün mahalle sakinleri 
ve belediye arasında da ilişkilerin ve 
karşılıklı anlayşm doğmasına yardım- 
C1 olabilir.
Bayram bu yıl da Westerpark’ta kuru- 
lacak olan bir çadırda kutlanacak. 
Müzik grupları olarak gösteri yapacak 
olanların bazıları şöyle: Edsel Juliet 
(Salsa), Anoure (Arabça) Faja Lobi 
(Surinamlı), Papalosky, Masoruro- 
kundy (Sürinamlı kadın grubu) ve 
diğerleri. Programın diğer çok kültür- 
İÜ kısmında, tiyatro, dans, çeşitli 
oyunlar ve yemek yer almaktadır. 
Gençler saat 13.00’den itibaren atleti- 
zim yapabilirler. Saat 14.00 - 16.00 
arası tenis ve basketbol oynanacaktır. 
Gençler için saat 15.00’de futbal maçi 
organize edilecektir. Futbal takımları 
Remco Bleeker’e müracaat edebilir-

Büyük çadırın yanında her şeyin satıl- 
diği ve sunulduğu bir pazar da kurula-

Interview met de heer Keklik, kruidenier 
aan de Spaarndammerd^k 3

T u rk se en d ern em er in  
d e S p aarn d am m erb u u rt

olsun hiç bir meselem yok. Ancak 
yabancılar HollandalIlardan daha faz- 
la alış veriş yapmaktalar. Yabancılar 
bir kilo alırsa HollandalIlar bir tane 
veya 100 gram aİ!yor1ar.

Orta halli insanlar için Spaarndam- 
merstraat biraz pahalı olduğu söyle- 
nir, siz de nasıl?
Fiyatlar oldukça farklı. Bu ise aradaki 
rekabeti getiriyor. Bizdeki fiyatlar 
diğerlerine nazaran ucuz ve hesaplı.

Güvenlik açısından bir şeyler söyler- 
misin?
Bu semti güvensiz olarak görmüyo- 
rum. Ancak, bazen muz, portakal 
gibi yiyeceklerin çalındığı oluyor. Po- 
lis ekipleri devriye gezerlerse mahal- 
lede hiç bir şey kalmaz.

landım. Hatta hala meşgulum. Dük- 
kanda akşama kadar çaliştıktan sonra 
dükkanı kapatmam saat 20.00’yi bu- 
luyor, o saatten sonra bir kursa git- 
mek için zaman bulamıyorum. Elbete 
Hollandaca’da böyle bir kursu takip 
etmem için engel teşıkil ediyor.

Peki mahallede böyle bir kurs organi- 
ze edilse katılır mısın?
Evet böyle bir imkanı gökte ararken 
yerde bulmuş olurum.

Dükkanın yerinden ve insanlardan 
memnun musun?
Elbette spaarndammer caddesinde 
dükkanım ٠ olsa daha iyi olur. Zira 
burada müşterilerim park edemiyor. 
Arabasıyla gelenler Spaarndammer- 
dijk’e park edemiyorlar. Müşterile- 
rimle, gerek HollandalI gerek yabancı

Spaarndammer mahallesinde dükkan 
açma fikri aklınıza nasıl geldi? 
Yaklaşık bir buçuk yıl önce bir tanı- 
dik vasıtasıyla Spaarndammerdijk’te 
bir dükkanın boşaldığını duydum. 
Dükkanı devraldım. Bundan önce de 
aym işi yapmıştım. Bu mahallede 
'böyle bir iş yapmak hoşuma gidiyor, 
insanlan ve mahalleyi seviyorum, işi- 
mi de tabii

Yeni bir işe başlayanların karşılaş- 
tıkları problemler nelerdir?
Geçtiğimiz yıllarda fazla problemle 
karşılaşmadım. Dükkanı devralırken 
de mesele olmadı. Eski sahibiyle bor- 
çlanm hususunda anlaştım. Onun için 
bankadan para çekmedim. Yatırım 
için kendim para biriktiriyorum, ge- 
rekli çalişma müsadesini de kendim 
hallettim. Bunları alırken epeyce zor

spaarndammerdijk niet parkeren. 
Met de buurtbewoners kan ik goed op 
schieten, ik krijg evenveel buiten- 
landse als nederlandse mensen. Maar 
buitenlandse mensen kopen méér dan 
nederlandse, de eerste kopen per kilo 
en de laatste per ons!

Een veel gehoorde klacht is dat de 
middenstand in de Spaardammerstraat 
duur is.
De prijzen zijn nogal verschillend, 
maar dat is juist goed voor de concur- 
rentie. Mijn prijzen zijn aan de lage 
kant, maar ik kan mij handhaven

Hoe ervaart u de veiligheid?
Ik ervaar deze buurt niet als onveilig. 
Af en toe wordt er wel eens een 
banaan of een sinaasappel gestolen, 
maar dat gebeurt overal. Meer poli- 
tie-surveillance om een oogje in het 
zeil te houden zou echter wel de 
leefbaarheid ten goede komen.

gingspapieren een groot struikelblok. 
Ik ben er nog steeds mee bezig. 
Aangezien ik pas laat klaar ben met 
de winkel, meestal doe ik de deur pas 
om 20.00 uur achter mij dicht, blijft 
er weinig tijd over om ’s-avonds te 
studeren of een cursus te volgen.
Ook de nederlandse taal is een hin- 
dernis om vlot een cursus te volgen en 
af te maken.

Zou u een specifieke cursus georgani-
seerd in de buurt t.b.v٠ beginnende
ondernemers willen volgen?
ja, ik zou die kans met beide handen
aangrijpen.

Bevallen de locatie en de mensen in de 
buurt u?
Ik zou liever in de Spaarndammer- 
straat een winkel willen hebben, van- 
wege het gebrek aan parkeerplaatsen 
voor mijn winkel. Veel klanten ko- 
men met de auto. Ze kunnen op de

Wanneer bent u in de Spaarndammer- 
buurt begonnen met uw zaak? 
Ongeveer anderhalf jaar geleden 
hoorde ik dat er een winkel vrij kwam 
op de s^andam m erd ijk . Ik heb 
toen die winkel overgenomen. Daar- 
voor had ik ook al tweeëneenhalf jaar 
een winkel gehad. Het leek mij leuk 
om me in deze buurt te vestigen. Het 
is een buurt met aardige mensen, het 
bevalt mij prima om er te werken.

Wat zijn de problemen van een begin- 
nend ondernemer?
De afgelopen jaren ben ik weinig 
problemen tegen gekomen. Voor de 
overname van mijn winkel heb ik een 
betalingsregeling getroffen met mijn 
voorganger. Daarom hoefde ik geen 
lening af te sluiten. Voor investerin- 
gen heb ik zelf geld bij elkaar kunnen 
brengen. Vergunningen heb ik alle- 
maal zelf kunnen regelen 
Voor mij zijn de benodigde vesti-

Türk E sn afı K ek lik i le S ö y le t
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Negen uur herdenkingsconcert ؛٨  de Beurs van Berlage. Coördinatie Amsterdam 4 &5 mei comit§

fot o: boris k la t se r
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DE DODENHERDENKING 4  MEI

Programma van de Raad 
van Kerken Amsterdam"

Vrijdag 23 april, 1 6 .3 0  uur: 

Eggertzaal Nieuwe Kerk, theologen- 

café over het thema Kiesrecht-

Zondag 2 mei, 1 5 .3 0  ٧٧٢ : 

Eggertzaal Nieuwe Kerk, symposio□ 

over ،Het hart van de dem ocra t ie ’ ; 

m.m.v. W v r ^ G a r d e n i e r s -  

Berendsen, E.Jurgens, G.H.ter 

$che^^e t en H .R i js je .

Dinsdag 4 me2 1 .1 5 ؛,   uur: 

Lutherse Kerk Singel, oecume- 

nische herdenk ingsd iens t m.m.v. 

ds. J.Z ij ls tra, pater P.Begheijn s.j. 

en getuigen uit verleden en heden.

Woensdag 5 me1 3 .0 0  en ؛, 

1 5 .0 0  uur: vanaf de B innenstraa t 

Stadhuis s tadswande ling  onder 

deskundige leid ing langs plekken 

die herinneren aan schendingen 

van de democratie .

Woensdag 5 mei, 1 3 .0 0 -1 8 .0 0  

uur: Museumple in , de Raad van 

Kerken Amsterdam en een aantal 

kerkeli jke inste l l ingen presenteren 

zich op de in fo rm atiem ark t.

Op 4  mei even voor 2 0 .0 0  uur, z a l  koningin Beatrix een krans leggen bij het 

Nationaal Monument op de Dam-

Na de twee minuten stilte wordt een korte toespraak gehouden door de burge- 

meester van Amsterdam Ed van Thijn. Tijdens het defilé langs het monument, 

dat geopend wordt door de koningin, is er gelegenheid tot het leggen van 

kransen en bloemen.
V o ra fg a a n d  aan de p le ch tig h e id ه  زا  het N a tienaa l M e n t e n t  op de Dam h ee ft de s t i l le  

Techt p la a ts , □e s to e t v e r tre k t ٠٨٦ 1 9 .0 0  uur vana f de W e te ringschans  tegenove r nr. 1 1 5 .

□e te  vo lgen rou te  is: W e te ringschans , k rans legg ing  op he t W e te rin gp la n tso e n , en ve rvo lgens  

via V ijze ls tra a t, M unt en Rokin naar de Dam.

De kop van de s to e t w o rd t gevorm d door lee rlingen  van scho len  die m onum enten  hebben 

g ea dop tee rd . A ch te r de k inderen  vo lgen de b u rge m e e s te r en w e thoude rs  van A m sterdam , 

leden van de gem een te raad  en overige  b e la n g s te lle n d e n .

Pavel Eret. De versch i l lende muziekstukken worden met 

elkaar verbenden door ged ichten en teks ten , voorgedra- 

gen door Fum van den Ham.

' \  Over de com pon is ten  in Theres iënstadt heeft de 

d i c h t in g  Concertante in 1992  een boekje uitgegeven, 

dat in de Beurs van Berlage verkr ijgbaar zal zijn.

Tentoonstelling

Ook d i t  jaa r  heeft het Amsterdams 4 + 5 mei comité 

het landel i jk  them a voor herdenken en vieren overge- 

nomen. Dat thema is in 93ل و  het grondrecht ‘Vrijheid 

van k ies rech t ' .  Van 22 apri l to t  8 mei zal in de Kassa- 

hal van het S tadhu is /M uz iek thea te r  een a ff ichetentoon- 

s te l l ing  te zien zijn over de ‘Vrijheid van k ie s re ch t ’ .

C o n c e r t  van het A m s te rd a m s  

4 + 5 mei comité

Na afloop van de herdenking op de Dam heeft het 

Amsterdams 4 + 5 mei comité in samenwerking met de 

Stich t ing  Het Parool, Trouw en ٧٢؛ ] Nederland een 

concert georganiseerd in de Wang-zaal van de Beurs van 

Berlage. Dit concert is grat is  toeganke l i jk  en begint om

2 1 .0 0  uur. Dit jaa r  zullen in samenwerking met de 

Stich t ing  Concertante werken worden uitgevoerd van 

joodse  com ponis ten , geschreven t i jdens hun verb l i j f  in 

het concen tra t iekam p Theres ienstadt.

De u itvoerenden zijn o.a. de 73-jarige Tsjechische bas 

Karel Berman, aan de vleugel begeleid door Premysl 

Charvat, de jonge p ian is t Tomas Visek en de v io l is t

1■1"1■11"11""1""■11■ i p i l l " M il 11" " 1
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versch i l lende monumenten. 

Herdenking bij het m onum ent 

Tugelaweg t . 0. 109. 

Avondherdenking in de Hollandse 

Schouwburg, Plantage Midden- 

laan. Optreden van het j idd isch  

koor Haimisj Zain, sprekers de 

heren Polak en Arian.

Stadsdee l W es te rpa rk  

^ a r ^ m / ^ h e l d e n b u u r t :  her- 

denking bij het m onum ent Zaanhof. 

S tadsdee l Zeeburg  

Herdenking bij het monum ent 

Ceramplein.

Herdenking J.M .v .d .Meij laan op het 

voormalige a ^ ^ i r t e r r e i n .  

S ^ s d e e l  z ^ d  

Herdenking Amstelveenseweg, hek 

Vondelpark.

Herdenking A po llo laan/Beethoven- 

s traa t met m.m.v. mevr. 

J.F.L.Herzberg en koperblazers. 

Stadsdeel Zuid-oost:

Herdenking bij het m onum ent 

N iftr ikhof.

Bij het monument Prins Hendrikkade/ 

Scheepvaartmuseum organiseert de 

vereniging Ons Suriname ‘s middags een 

herdenking van de Surinamers die in de 

Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen op 

koopvaardijschepen. Na de kranslegging 

op de Dam is er een avondbijeenkomst 

in het Hugo Olijfveldhuis,

Zeeburgerdijk 19A.

©ude Stadt-Centrum

Herdenking in De Liefde (Da 

Costakade) met het Koor van de 

□  efde en toneelgroep Oudezijds. 

Stadsdeel Oud-West

1 9 .0 0  uur vertrek s t i l le  toch t 

vanuit De Vierhoek naar de Amstel- 

veenseweg.

Stadsdeel Rivierenbuurt

1 6 .3 0  uur ha l fs tok  hijsen van de 

vlag bij het monum ent Markt voor 

Joden bij de speeltu in  Gaasp- 

s traa t, 1 9 .0 0  uur vertrek s t i l le  

toch t naar de herdenking bij de 

fus i l ladep laa ts  Rozenoord. Na 

afloop b i jeenkom st in het ver- 

enigingsgebouw Gaaspstraat 8, 

waar de heer Cappon verte lt  over 

de betekenis  van de pedagoog 

Korzack als begele ider van -door 

de Duitsers naar vernietig ings- 

kampen- weggevoerde kinderen. 

Dorpsraad S loten/O ud Osdorp

Stil le  toch t van de Lutkemeerweg 

naar het monument.

Stadsdeel S lo te rv a a rt/

Dvertoom se Veld 

Herdenking bij het monum ent 

S ie rp le in /Johan Huizingalaan.

Na afloop concert door muziek- 

vereniging Amsterdam in De Ark. 

Stadsdeel W atergraafsm eer i.s.m . 

stadsdeel Oost 

‘s Morgens herdenking op de 

Nieuwe Oosterbegraafp laats  bij de

Bijeenkomst in de Noorderkerk 

met als spreker Harry Verhey en 

gelegenheid om de ten toons te l l ing  

van werkstukken van leerlingen 

van de Palmschool te bekijken. 

Lande li jk  N o o d

H d e n k in g s b i je e n k o m s t  in het 

dorpshuis.

Nieuwendam

Herdenking bij het monument 

Monnikendammer-p lantsoen. Na 

afloop b ijeenkom st in buurthu is  de 

Driehoèk, Waddenweg 116  met 

voordracht op het thema 

‘ Het begint met een grapje '. 

Midden Noord

Herdenking bij het monum ent 

Mosple in.

^□indorp Oostzaan

Oecumenische d ienst in de 

Sacramentskerk, s t i l le  toch t met 

om floe rs te  trommen naar het 

monum ent Aldebaranple in. 

W ijkcen t^ m  Oostelijke Binnenstad

Bloemleggingen bij 5 buurt- 

monumenten, o.a. het voormalige 

Bevolk ingsreg ister Plantage 

Kerklaan, Plantage Middenlaan 

(kunstenaarsverzet), IVKO-school 

Plantage Middenlaan. Excursie 

voor ouderen naar de Hollandsche 

Schouwburg.

Stadsdeel Osdorp

Herdenking bij het vredes- 

monum ent Hoekenesgracht

4 mei in de 
Amsterdamse wijken
Tenzij anders vermeld, vinden alle 

herdenkingen plaats om 20.00 uur. 

Stadsdeel De Baarsjes

Dit jaa r  wordt deelgenomen aan de 

avondherdenking op de 

Noorder*narkt. Buurtbewoners 

kunnen gebruik maken van een 

specia le  bus, die vertrekt vanaf 

Nieuw Vredenburgh, Postjesweg 

125  met als opstapp laa tsen  

Baarsjesweg en Mercatorp le in .

Na afloop b i jeenkom st in het 

w ijkcentrum Admira lenbuurt,

Jan Evertsenstraat 10.

Stadsdeel Bos en Lommer

Avondherdenking, aanvang 1 9 .3 0  

uur bij het monum ent Bos en 

Lommerweg, dec lamatie  op het 

them a Vrijheid van ‘ K ies rech t ’ 

door Jan Anne Drenth, muziek door 

het Wester Harmoniekorps. 

Stadsdeel Buitenveldert

Herdenking op het ontmoetings- 

ei land G ijsbrecht van Aemstelpark. 

Na afloop b i jeenkom st in het wijk- 

centrum, De Kamp 5.

Stadsdeel G euzenveld/Sloterm eer

Herdenking bij het monum ent 

Plein ‘4 0 - ’45.

Jordaan

Stil le  toch t vanaf de Marn ixs traat 

met medewerking van de drumband 

van de Noorderspeeltu in  naar de 

Noordermarkt.
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THE
Polanentheater zoekt onervaren 

voor theater-projekt
uit alle landen, o p  een informatie- 
avond zal hij zijn plannen en werkwij- 
ze uit de doeken doen.
Voor informatie kunt u het Polanen- 
theater bellen: 020-6821311.

Het Polanentheater zoekt mensen die 
bij voorkeur nog nooit een stap op de 
planken hebben gezet en samen een 
voorstelling gaan maken.
Regisseur Jan Wegter zoekt mensen

7 mei tot 7 juni in de foyer: 
Expositie olieverfschilderijen 
van Miriam Weisz

Westerpark, in het Singermuseum in 
Laren en in diverse galeries.
De geëxposeerde sehilderijen zijn 
hebben als thema vierkanten en 
vliegers.

De expositie wordt op 7 mei feestelijk 
geopend.

Myriam Weisz woont en werkt al een 
tijdje in de spaarndammerbuurt. Zij 
is aktief op velerlei terreinen, heeft 
zieh ingezet voor het behoud van 
bomen op het spaarndammerplant- 
soen en maakt deel uit van Buurt- 
vrouwengroep Najade. Zij heeft al 
eerder geëxposeerd in Artotheek

J eu g d v o o rste llin g
Kom jij maar eens mee؟ Buiten in een 
smal steegje, grijp je de angst bij z’n 
lurven en geef je ’m zo op z’n kladden 
dat ie voortaan wel uitkijkt de baas 
over je te spelen. Die dag komt.
Idee en regie: Inèz Derksen.
Spel: Herman Boerman, Stefan Lou- 
man, Mirjam Vriend.
Leeftijd: vanaf 8 jaar.

zo 2,15.00, zaal

’Van harte nooit meer 

beterschap!’ 
Een afstudeerproduktie 
van de Theaterschool

D ’r komt een dag, dan is het genoeg. 
Dan sehudt je de angst uit je kleren 
en ga je recht tegenover ,m staan.

en ة meiTheaterspektakel op 4 ءو

’The W izard of Oz’
Maandag 3 en dinsdag 4 mei wordt de 
hele dag geoefend.
Woensdag 5 mei wordt een uitvoering 
gegeven in een tent in het Wester- 
park, tijdens het 5 mei festival.
Het geheel wordt begeleid door thea- 
terprojeet ’Spring’.
Het theaterspektakel wordt georgani- 
seerd door buurthuis Verzet, buurt- 
huis de Piraat en het Polanentheater. 
Kinderen die mee willen doen kun- 
nen zich inschrijven bij Buurthuis 
Verzet of Buurthuis de Piraat.
Kosten /  3,50 per kind.

Informatie
Polanentheater, Liesbeth Walther, 
Polanenstraat 174, 6820255. 
Buurthuis Verzet, Wies Koster, 
Hembrugstraat 156, 6840124.
De Piraat, Titia Koppers, 
Houtmanstraat 2, 6247589.

In de voorjaarsvakantie wordt in het 
Polanentheater drie dagen lang to- 
neel gespeeld, gedanst en acrobatiek 
gedaan door 35 buurtkinderen van 7 
tot 12 jaar.
Het wereldberoemde verhaal van Do- 
rothy en haar hondje Toto wordt dan 
gespeeld.
Dorothy en Toto raken verdwaald na 
een wervelstorm en komen terecht in 
Oz, een land dat op geen enkele 
landkaart te vinden is. Hier ontmoe- 
ten ze vreemde wezens: een vogelver- 
schrikker, een robot op zoek naar 
gevoel en een laffe leeuw. Samen 
maken ze spannende avonturen mee. 
Zal Dorothy de weg naar huis weer 
terug vinden?’
The Wizard of Oz wordt uitgevoerd 
door middel van dans, acrobatiek, 
toneel en muziek. Bovendien wordt 
er geschminkt en worden er door de 
kinderen zelf decors gemaakt.

KORTINGSCHEQUE 
POLANENTHEATER 

Buurtbewoners krijgen op 
ue؟vertoon va□ deze che 

ƒ 2,50 korting op alle 
avondvoorstell^gen. 
Kinderen /  1,50 korting 
op jeugdvoorstellingen

POLANENTHEATER

174 Polanenstraat 

1013 WC Amsterdam 

6821311/6820255 Telefoon 

6867147 Fax

Bereikbaarheid:
Bus 22/28 naar Zaanstraat 
halte Knollendamstraat 

Tram 3 halte Haarlemmerplein 
77 Nachtbus

Reserveren
Maandag t/m vrijdag 

0 uur13.00-17.ه

Toegangsprijzen
,-10 *Zaal ƒ 12,50/ƒ 

7,50, - / /10/Zolder

leugdtheater،
3,50 / Kinderen /  5,- / JAP 

7,50 / Volwassenen

P rogram m a m ei 1993
vr 14, za 15, 20.30؛ zaal

Nung del Fuego 
met ’Pueblo Errante’

Jiddische, Ladino en Spaanse muziek 
en dans.
Het publiek houdt de adem in, het 
licht komt langzaam op. De contou- 
ren van de instrumenten tekenen zich 
af. Sfeervol luiden de eerste klanken 
het programma in.
Vier muzikanten brengen een rijk 
geschakeerd programma met Jiddi- 
sche, Ladino en Spaanse liederen, in 
eigen bewerking met respect voor de 
traditionele arrangementen.

Ada Nung (zang),
Jacques Schalekamp (gitaar),
Greetje den Ouden (accordeon), 
Mirjam de Gorter (viool).

١٧٠ 19 t/m za 22, 20.30, zaal 
(do 20 première)

stichting Belgisch 
Toneel Amsterdam met 
’Dé tuchtiging van het vlees’

,Deze erotische opera speelt zich af in 
de deels werkelijke, deels droomach- 
tige sfeer van een klooster. Zowel de 
’Dé Non’, ’Dé Overste’ als ’Dé Pater’ 
worstelen met de verlokkingen van 
het lichaam. Een begeerte die ze 
trachten in te tomen en te ontkennen 
door zich aan een zuiver, geestelijk 
leven te wijden. Maar het slangachti- 
ge gif kruipt waar het niet gaan kan. 
Het onderscheid tussen de geest die 
het lichaam dicteert of vice versa 
wordt minder en minder duidelijk. 
Eén en ander komt in een stroomver- 
snelling terecht wanneer ’Een Meisje’ 
aan komt kloppen in het klooster. Zij 
schijnt brieven op haar naakte huid te 
dragen die de vermeende vroomheid 
van de geestelijken kunnen ontmas- 
keren. Tegelijk oefent zij een on- 
weerstaanbare antrekkingskracht uit 
en wekt verlangens die nauwelijks te 
onderdrukken zijn. ’Het Meisje’ zelf 
beoogt nochtans niet meer dan een 
zuivere liefde voor ’dé Non’. Een 
liefde waarvoor ze lijden wil, des- 
noods tot de dood erop volgt.
Het vlees moet getuchtigd worden. 
Alleen^ wiens vlees?

Een Pulanei^^eatersc^lpr^uktie
Libretto: Paul van Vliet. Muziek: 
Bart Deuss.
Regie: Geert Kimpen.
Spel: Loulou Rhemrev, Marlous van 
de Zwalm, Sabrina Rottschâfer, 
Freerk Bos.

di 25 (première) t/m za 29,

Hogê؛؛ hool Holland met 
’Na verioop van vijf jaar’ 
door F. Garcia L o r c a

Een legende van de tijd in drie 
bedrijven en vijf taferelen.
Een jongeman wil trouwen met een 
15-jarig meisje, maar hij moet daar 
vijf jaar op wachten. Hij heeft een 
beeld in zijn hoofd, dat hij bij zich 
houdt en koestert. Het beeld wordt 
niet aangetast door ruimte en tijd.
Als de vijfjaren voorbij zijn, blijkt de 
werkelijkheid sterk te verschillen met 
de verbeelding van de jongeman. De 
confrontatie heeft vergaande gevol- 
gen voor de rest van zijn leven.
Een myterïespel in proza en verzen, 
om de mens een spiegel voor te 
houden zodat hij ervan zou leren. 
Regie: Christa de Graaf.

zo 9 (première) t/m di 11,
20.15, zolder

Boeren Sterven 
van Franz Xaver Kroetz

Een zoon en een dochter, plattelands- 
kinderen, besluiten hun heil ergens 
anders te zoeken. Ze stappen op de 
traktör en rukken op naar het beloof- 
de land: de stad. Hun geloof in de 
toekomst wordt daar systematisch af- 
gebroken. Zelfs God blijkt niet in 
staat hen in deze strijd te helpen. 
Werkeloosheid, diefstal en prostitutie 
is wat er overblijft. De stad laat hen 
gedesillusioneerd achter.
Terug op hun geboortegrond blijkt de 
stad ook op het platteland haar intre- 
de te hebben gedaan, de grond is 
bedekt met beton.

za 1, 20.30, zaal 

Nieuw L e v e n  met
’Bezoek van een oude dame’ 
van Dürrenmatt

Claire Zachanassian keert naar haar 
geboorteplaats terug om wraak te 
nemen op haar vroegere geliefde Ar- 
thur Miller, die haar zwanger maakte 
en twee vrienden liet getuigen dat zij 
ook met haar naar bed waren ge- 
weest. Onder gehoon van de bevol- 
king verliet Claire het stadje. Bij 
terugkeer biedt ze twee miljoen dol- 
lar voor degene die Miller doodt. Een 
tragische komedie over menselijke 
z ^k h ed en .
Regie: Henk Wouters.

,Aarde we zijn teruggekomen. Naar 
jou! Vooruit, breek door het beton, 
kom te voorschijn aarde, waar ben 
je?’

Een P^anen/^eatersc^lproduktie
Regie: Judith de Rijke.
Spel: Carine Korteweg, Rogier Schip- 
pers, Peter Paul Muller.

do 13 t/m za 15, 20.15, zolder 

D eS ollas i’s met

,De droom van Amerika’ 
door Albee

Het gezin als hoeksteen van de sa- 
menleving heeft veel van zijn glans 
verloren. Deze realiteit is echter nog 
niet tot iedereen doorgedrongen. In 
het conservatieve Amerika zijn Mams 
en Paps naarstig op zoek naar hun 
American Dream, de zoon die hun 
gezin compleet moet maken. Twintig 
jaar zijn paps en mams al bezig om 
hun droom te realiseren. Als zich 
tenslotte een jongeman aandient van 
onmiskenbare Hollywood-allure zijn 
alle ingrediënten voorhanden voor 
een fiks familiedrama.
Regie en spel:
Jan Bottelier, Jeroen sprenkeler, 
Geert-Jan Datema, Ward Kemper- 
man,
؟ nrique Cameselle.

Het Woud
Foto: Johati de Boer

wo 5 t/m za 8, 20.30, zaal 
(do 6 ^em ière)

Het Woud, een toneelstuk 
door David Mamet

Een voorstelling over de vernietiging 
van een liefde. Een man en een 
vrouw proberen elkaar beter te leren 
kennen vanuit een gei’soleerde situa- 
tie, maar raken verstrikt in een woud 
van gedachten. De taal is het zwaard 
waarmee men elkaar in het hart 
probeert te treffen.

Een P^anenproduktie
Regie: Kees Roorda.
Spel: Erik de Vries, Caroline de 
Bruijn.

■ n u

MiekeWestra presenteert 
haar leerlingen

Twee maal per jaar presenteert zang- 
pedagoge Mieke Westra haar leerlin- 
gen. Ze heeft geen beroepszangers 
onder haar hoede. Voorop staat dat 
ieder die wil zingen daar de kans toe 
krijgt. Niettemin wordt van de leer- 
lingen verwacht dat ze serieus bezig 
zi}n.
Muzikale begeleiding: Wim Valen- 
kamp.



Open H u is gerenoveerd  
stu k je H em brugstraat

Met dit (^©©rtopig?) laatste grote 
renovatieprojekt nadert de eerste fa- 
se van de stadsvernieuwing in de 
spaarndammerbuurt haar einde.

Zo’n 20 jaar bewonersstrijd heeft een 
klinkende overwinning voor de buurt 
opgeleverd!

Har Brandse

In het blok Hembrugstraat 160-246 
zijn de eerste bewoners inmiddels in 
een gerenoveerde woning terugge- 
keerd.
Op 1 april werd voor de bij de 
renovatie betrokken partijen Open 
Huis gehouden. Daarbij werd gele- 
genheid gegeven om diverse stadia 
van de renovatie van dichtbij te bekij- 
ken. Uiteraard werd nagepraat bij 
een hapje en drankje.

V an W onen W eten
Het Amsterdams Steunpunt Wonen * de komende 
maanden een aanta! cursussen en bijeenkomsten op het gebied 
van wonen, huisvesting en b^o^rsinvloed. Alie bijeenkomsten 
vinden piaat؟ in het gebouw van het ASW, Nieuwezijds Voor- 
burgwal 32. De kosten bed^gen tussen de ƒ 15,- en ƒ 25,- ٠

11 juni, 10.00-16.00 uur 
Vrouwen wonen en besiïssen: 
soeiale vettigheid.
Hoe kun je zorgen dat er rekening 
gehouden wordt met soeiale veilig- 
heid bij woningontwerpen en bestem- 
mingsplannen?

Studiebijeenkomsten
27 mei, 20.00 uur
Ondernemende
Bewonersorganisaties.
OBO’s nemen initiatieven ten behoe- 
ve van de buurt. Ze stellen zieh 
ondernemend op en zoeken naar an- 
dere geldbronnen dan subsidies. Hoe 
werken OBO’s en wat is hun rol?

17 juni, 14.00 uur 
?artieipatie van migranten.
Hoe staat het met de deelname van 
migranten aan bewonersgroepen, le- 
denraden en besturen van eorpora- 
ties? Wat zijn de ervaringen van 
migrantenorganisaties en corpora-
ties?

Amsterdams Steunpunt Wonen, 
Nieuwezijds Voorburgwal 32,
1 0 2  RZ Amsterdam, 5320130 ل
(maandag t/m donderdag 9.00-17.00, 
vrijdag 9.00-13.00).

Programma

Voor hrspreekuren

26 april, 3 en 10 mei, 20.00 uur.
29 april, 6 en 13 mei, 20.00 uur.
Maak een punt van de huur 
voor beginners.
Kennismaking en omgaan met de 
procedure bij het weigeren van de 
huurverhoging en het aanvragen van 
huurverlaging.

Cursussen

22 en 29 april, 20.00 uur 
Onderhandelen met de verhuurder.
Training voor leden van bewonersor- 
ganisaties.

25 mei en 1 juni, 20.00 uur 
Na-oor!ogse woningen, 
op- of aftnappen?
Hoe kunnen bewoners hun wensen 
ten aanzien van het onderhoud zo 
effectief mogelijk kenbaar maken bij 
de woningcorporaties?

10 en 17 juni, 20.00 uur 
De bewonersgroep en haar aehterban.
Inzicht in methoden om de relatie 
met de achterban te verbeteren.

M aak een punt van de huur! 
W oonlastencam pagne van s ta r t

De Woonlastencampagne heeft tot 
doel Amsterdammers op hun recht te 
wijzen de huurverhoging van 1 juli te 
weigeren wanneer ze klachten heb- 
ben over de staat van onderhoud van 
hun woning of wanneer ze te veel 
huur betalen in verhouding tot de 
kwaliteit van de woning.

In het kader van de campagne geeft 
het ASW de Woonlastenkrant uit, 
waarin u alle informatie over de 
huu^erhoging vindt. De krant telt 12 
pagina’s en bevat vertalingen in het 
Turks, Arabisch en Engels. Vraag 
ernaar bij het Wijkcentrum in uw 
buurt of neem hem mee als bijlage 
van de MUG van de maand mei.

Eind mşi krijgen veel huurders te horen wat hun huur per 1 juli 
gaat bedragen. In tegenstelling tot vorig jaar wordt de huurver- 
hoging niet meer door het fójk vastgesteld. Verhuurders mogen 
variëren tussen de 0% en 6%. Dat heet de hrsombenadering. 
Let u er wel op dat de verhuurder voor een huurverhoging van 
meer dan 5,5% een apart formulier moet gebruiken!

Amsterdams Steunpunt Wonen, 
Nieuwezijds Voorburgwal 32,
1012 RZ Amsterdam, 5320130 
(maandag t/m donderdag 9.00-17.00, 
vrijdag 9.00-13.00).

huurder klachten over het onder- 
houd. Dit is een goede reden om de 
oude huurprijs te blijven betalen. 
Sterker nog: Het is een wettelijk 
recht!
Let bijvoorbeeld op de volgende pun- 
ten:

-  Schimmel o ^ u re n o ^ la f o n d s ;
-  Scheuren of loszittende stenen in 

de gevel;
-  Verrot houtwerk;
-  Lekkage in de woning؛
-  Slechte schoorsteen؛
-  Scheve vloeren؛
-  Slecht sluitende deuren of ramen. 
Deze mankementen kan de huurder 
het best zo snel mogelijk aan de 
huisbaas melden. Liefst schriftelijk 
(kopie bewaren!), ook al zijn de 
klachten al eerder telefonisch d o o rg e -  

geven.

Om huurders te informeren over deze 
veranderingen en om hen te wijzen 
op hun rechten en mogelijkheden, 
lanceert het Amsterdams Steunpunt 
Wonen de Woonlastencampagne. 
Huurders hebben er alle belang bij 
om gebruik te maken van hun wette- 
lijke recht om de huurverhoging niet 
te betalen of huurverlaging aan te 
vragen wanneer de huisbaas de on- 
d e r^ d sv sp lich tin g en  niet nakomt 
of te veel huur vraagt.

De huiseigenaar heeft de plicht de 
woning goed te onderhouden. Zo 
moet de verhuurder zorgen dat lekka- 
ges verholpen worden, dat de buiten- 
boel goed onderhouden en geschil- 
derd is en dat het houtwerk niet 
verrot.
Vaak gebeurt dat niet en heeft de

V eertigd u izen d A m sterdam m ers 
kunnen d it n ie t goed lezen!

Ze proberen afspraken te onthouden, 
schrijven niets op en hebben geen 
agenda.
Formulieren vullen ze liever niet ter 
plekke in, ze nemen die liever mee 
naar huis. Dan heet het dat de letters 
te klein zijn, of dat ze hun bril zijn 
vergeten.
Sommigen vragen ü om in te vullen, 
omdat zij niet zo mooi schrijven of 
omdat het formulier moeilijk is. In 
uiterste nood wordt soms zelfs een 
hand in verband gewikkeld.

De Open School
Al jaren biedt de open School voor 
volwassenen cursussen op verschillen- 
de niveaus, variërend van beginners 
tot mensen die hun spelling en gram- 
matica willen bijwerken.
Het leren is heel anders dan vroeger 
op school. Cursisten zijn opgelucht 
dat ze niet de enigen zijn die moeite 
hebben met schrijven, lezen of spel- 
ling.

Na de open  School kunnen mensen 
beter voor zichzelf opkomen. Ze kun- 
nen zelf formulieren invullen, brieven 
schrijvën, de krant lezen en hebben 
meer zelfvertrouwen.
Sommigen gaan een (beroeps-)- 
opleiding volgen, of kunnen op hun 
werk andere taken gaan doen. Ande- 
ren gaan vrijwilligerswerk doen, of 
gaan in de ouderraad of een buurtco- 
mité.

Ze؛؟t het voort
Kent u iemand die problemen heeft 
met lezen en schrijven, vertel dan wat 
u hier gelezen heeft. Het is echter 
belangrijk om daarmee taktvol te 
zijn, het kan bedreigend zijn om 
erover te praten - hoe goed u het ook 
hedoelt.
Mensen zien zichzelf als ”dom” of als 
”dé enige” en denken vaak dat zij het 
nooit meer kunnen leren. Het kan 
dan helpen om te vertellen dat echt 
duizenden volwassenen er net zo voor 
staan.

In volgende buurtkranten kunt u het 
een en ander lezen over de ervaringen 
van cursisten.

Informatie

Open School voor Volwassenen 
(Centrum/Oud-West),
Marnixkade 37 (9.00-13.00 uur), 
Telefoon 6224508.

Een patiënt komt met vage l^dpijnklachten bij zijn huisarts. 
Hij mompelt iets over problemen met automatisering op zijn 
werk.
Een enthousiast sporter wordt voor het bestuur gevraagd en 
verlaat opeens de club.
Een medewerkster van een cateringbedrijf wil geen "
fin worden. Als men aandringt neemt zij uiteindelijk ontslag.
Met deze drie mensen kan van alles aan de hand zijn. Eén van de 
mogelijke achtergronden is dat ze niet goed kunnen lezen en 
schrijven!

lezen en/of schrijven. Gewone bur- 
gers, met een baan en een gezin.

Verschillende oorzaken

Kinderen worden geacht te leren le- 
zen en schrijven op vastgeételde leef- 
tijd, klassikaal, volgens een stan- 
daardmethode. Dit werkt niet voor 
elk kind even goed.

Misschien was het gelukt met een 
andere methode, meer aandacht, een 
andere leerkracht, of op iets latere 
leeftijd. Soms waren er problemen 
thuis of waren ze vaak ziek.
Achteraf is het moeilijk om vast te 
stellen wanneer en waardoor het fon* 
IS gegaan.

’Ik ben mijn bril vergeten’

(Semi-)analfabeten vermijden situa- 
ties die om lezen en schrijven vragen. 
Elk loket, elk formulier is een con- 
frontatie met falen en een gevaar om 
betrapt te worden.

Voor automatisering, bestuursfunlt- 
ties en een baan als cheffin moet je 
kunnen lezen en schrijven. Mensen 
die dat vermijden hoeven niet gelijk 
analfabeet te zijn.
In de praktijk gaat het vaak om 
mensen die wel wât kunnen lezen en 
schrijven, maar niet genoeg om zich 
zelfstandig te redden. Dat hangen ze 
niet graag aan de grote klok.

Allemaal gewone mensen
Uit onderzoek is gebleken dat 8% 
van de Nederlandstaligen lees- en 
schijfooeilijkheden heeft. Dat komt 
neer op ongeveer 40.000 Amsterdam- 
mers.

Vaak gaat het om de generatie die in 
de oorlog op de lagere school zat. Of 
om schipperskinderen of woonwagen- 
bewoners.

Het vooroordeel dat het om ’a- 
socialen’ gaat is volstrekt onterecht. 
Overal in de samenleving kom je 
mensen tegen die niet goed kunnen

ز س!^ا <$ sneert  va□  de 

muziekvereniging TAVENU

Zaterdagavond 15 mei 1993  
in gebouw De Koperen Knoop 

Van Limburg Stirumstraat 119

Aanvang 20.00 ٧ ٧ ٢

Dirigent: Ton van V erd am  

Tamboer-inst^cte□«': Maarten Rongen

De toegangsprijs bedraagt f  5,-

Kaarten telefonisch bestellen bij: 
Cristina G errero Paez, 6124153  

Arnold van W o r^ m , 6 1 2 5 م9م  
Rinus Meierdrees, 6151289
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P o litie p ak t sam en m et buurt 
m ilieu - en d ru g so v er la st aan

willen geven voor diseussie binnen de 
buurt(organisaties) over dit onder- 
werp. Graag horen we reakties uit de 
buurt, u  kunt zich altijd wenden tot 
het politiebureau Houtmankade, 
5592810.

Wijkteam S^arndam m erstraat 
?aul De Vijlder (milieu)
Frits van Woerdekom (drugs)

onze visie worden gewerkt aan het 
opzetten van een ’Buurtmeldings- 
punt’ in de spaarndammerbuurt. 
Daar kunnen buurtbewoners hun 
klachten - eventueel anoniem - indie- 
nen.
Zo’n meldpunt draagt de klachten 
aan de politie over. Indien Uw naam 
bekend is zal een terugkoppeling 
plaatsvinden!
Met dit stukje hebben we een aanzet

W ijkteam v erh u isd  
naar H outm ankade

Het nieuwe adres:
Districtsbureau Houtmankade, 
Houtmankade 34.
Fostadres blijft onveranderd:
Gemeentepolitie Amsterdam
District 8
?ostbus 2287
1000 CG Amsterdam

Naast het wijkteam hebben in het 
nieuwe gebouw de districtsleiding en 
een aantal ondersteunende diensten, 
zoals de Recherche en de afdeling 
^ im in a lite its  Freventie hun intrek 
genomen.

Het nieuwe Bureau Houtmankade

Het wijkteam ^ a r n d ^ m e r s t r a a t ,  
voorheen gevestigd in de Spaarndam- 
merstraat heeft begin april zijn intrek 
genomen in het nieuwe politiebureau 
en zal voortaan wijkteam Houtman- 
kade heten.
In de vorige krant heeft u  kunnen 
lezen dat de telefoonnummers niet 
zouden worden gewijzigd. Door on- 
voorziene omtandigheden zijn toch 
een aantal wijzigingen opgetreden.

Wijkteam Houtmankade: 5592810 
Wijkteamchef
Houtmankade: 5592806
Wijkteam Raampoort: 5593860
Wijkteamchef Raampoort: 5592866

Zoals veel bedrijfstakken werkt ook 
de politie met jaarplannen, waarin 
aandacht wordt besteed aan diverse 
in- en externe doelgroepen: Verkeer, 
Horeca, Inbraken, Milieu en Drugs- 
handel en -overlast.
Froblemen in de twee laatstgenoem- 
de doelgroepen kunnen een zodanige 
invloed hebben op het leefklimaat in 
een buurt, dat het woongenot ernstig 
verstoord wordt!

Elke bewoner ondervindt hinder van 
velerlei zaken, welke hij/zij vaak niet 
meldt aan de betreffende gemeente- 
dienst. De redenen variëren van ’ge- 
wenning’ tot ,geen vertrouwen in de 
afhandeling’.
Maar toch: als u wilt dat de politie of 
andere ra e e n te lijk e  instantie iets 
doet, moet u het probleem eerst 
melden! De meeste ambtenaren WO- 

nen immers zelf niet in de huurt 
De politie moet hier zeker de hand in 
eigen boezem steken. Door diverse 
factoren is in de loop der jaren op 
meldingen bij de politie geen duidelij- 
ke, zichtbare en merkbare actie, en 
soms zelfs in het geheel geen actie 
ondernomen!

Om een goede mogelijkheid te creë- 
ren voor het melden van klachten 

over het leefklimaat, over zowel mi- 
lieu- als drugsoverlast, (van fiets- 
wrakken tot injectienaalden) moet in

ص

Voor waardevolle voorwerpen (bij- 
voorbeeld antiek), waarop geen 
merkteken met een graveerpen mag 
worden aangebracht is er een ultra- 
violetpen. Alleen onder een speciale 
lamp, die ultraviolet licht uitstraalt, is 
deze wel zichtbaar.

Koffers voor buurtbewoners
De apparatuur wordt in een koffer 
aangeboden, samen met gebruiksaan- 
wijzing, stickers en folders over zaken 
als inbraakpreventie.
Om potentiële inbrekers te laten we- 
ten dat de goederen in de woningen 
zijn gemerkt, kunnen de stickers op 
de apparatuur en op de voor- en 
achterdeur worden aangebracht.
De buurten worden door de politie 
fasegewijs benaderd. De bewoners 
kunnen de koffers enkele dagen in 
hun bezit houden, waarna de politie 
ze ophaalt en uitzet bij andere bewo- 
ners.

De wijkteams hebben met financiële 
ondersteuning van de Stadsdeelraden 
en het Ministerie van Justitiè tachtig 
koffers aangeschaft. Om een deel van 
de kosten te dekken en versleten 
apparatuur te vervangen, vraagt de 
politie de bewoners een vrijwillige 
bijdrage van vijf gulden.

P o lit ie sta r t a k tie  
”M erk w a t je h eb t
De w^kteams Admiraal de Ruijterweg en ̂arndammerstraat 
zijn in april gestart met de aktie ”Merk wat ]e hebt” . T^dens 
deze aktie stellen de teams gveer-apparatuur ter beschikking 
waarmee bewoners zelf de postcode en het huisnummer in hun 
bezittingen graveren.

kopen, houden zelf het heling- en het 
inbrakencircuit in stand, iets wat niet 
iedereen zich realiseert op het mo- 
ment van de aankoop. Door goede- 
ren te merken zijn ze minder aantrek- 
kelijk om te stelen, want moeilijker 
door te verkopen.

Graderen op verschillende 
manieren

Harde materialen, zoals metaal, steen 
en plastics kunnen het best worden 
gegraveerd met een graveerpen of 
een graveerapparaat met scherpe sta- 
len punt.

Voor minder stevig materiaal, zoals 
leer, textiel (tapijt), e.d. is een pen 
met onuitwisbare inkt het meest ge- 
schikt.

Doel is eigendommen minder aan- 
trekkelijk maken voor diefstal, aan- 
getroffen gestolen goederen snel en 
efficiënt terugbezorgen en heling be- 
strijden.
Direkte aanleiding is het gegeven, dat 
de politie nog steeds wordt gecon- 
fronteerd met slachtoffers van crimi- 
naliteit, die na diefstal niet de juiste 
gegevens (serienummers etc.) kunnen 
verstrekken.

Bij arrestatie van verdachten en aan-، 
treffen van gestolen goederen komt 
het dan ook nog steeds voor dat de 
politie de herkomst van de goederen 
niet kan traceren.
De politie met de akties heling terug 
te dringen. Burgers die een té goed- 
kope fiets of video van een ”kennis”

Controle hondenbelasting 
is in april van start gegaan

Er is een campagne gestart om in de 
gehele stad per huis of bedrijf na te 
gaan of er een hond is en of daarvoor 
is betaald-
De controleurs zijn herkenbaar aan 
hun jacks. Bovendien zullen zij zich 
altijd legitimeren. Wanneer de con- 
troleurs honden aantreffen waarvoor 
niet is betaald, zal in het algemeen 
een boete worden opgelegd.

Informatie:
G ^e^ teb e la s tin g en  Amsterdam, 
Afdeling Hondenbelasting: 6513761.

De Hondenbelasting bedraagt dit jaar 
ƒ95,- per hond. Het hogere tarief 
voor de tweede en volgende hond, 
zoals dat vorig jaar nog gold, is 
vervallen. De tarieven voor kennel- 
houders blijven ongewijzigd.

Hondebezitters zijn verplicht zelf 
aangifte te doen voor het bezit van 
een hond en uit eigen beweging te 
betalen. Gemeentebelastingen Am- 
sterdam controleert dit op diverse 
manieren.

A rtoteek W esterpark
’Het klimaat op reis* 

mei t/m6juli ة Expositie van و
objecten van Leslie Browne (Verenig- ؛،١■ n§en؛ken>؛t

de Staten). Isik Tiizüner (Turkije). Nour-Eddine Jarram (Marok-
(.Ko)en Joseph Semah (Israël

het Institute of C o ^ m p o ra ry  Art in 
Amsterdam. Mexicaanse muziek van 
Tierra Caliente zorgt voor extra sfeer. 
Iedereen is welkom.

Men kan bovendien op donderdag 27 
mei heel direct kennismaken met de 
kunstenaars (helaas behalve Isik Tü- 
züner die op reis is).
Dan wordt een gesprek gevoerd tus- 
sen de kunstenaars onderling en met 
het publiek onder leiding van Els van 
der Flas, directrice van de Gate Foun- 
dation. Aanvang 19.30 uur. u  kunt 
alvast een plaats reserveren.

0 ^ n :jden؛ngst؛
Zaterdag 12.00-17.00.
Dinsdag t/m vrijdag 14.00-18.00. 
Donderdag 14.00-21.00.

Informatie
Artoteek Westerpark,
Carola Verhoeff of 
Catherien Steenheek.
Telefoon 6811013■

’In contact met het vreemde kom je 
tot jezelf (Gertrud Stein) is het mot- 
to van deze tentoonstelling.
Wat kan er gebeuren wanneer twee 
culturen elkaar ontmoeten? Dit ma- 
ken de vier buitenlandse kunstenaars, 
die allen al jaren in Nederland wonen 
en werken, op heel eigen wijze zicht- 
baar.
Nour-Eddine -Tarram is het meest 
uitgesproken hierover, bijvoorbeeld 
in ’Dé botanische les’. Hij schilderde 
Rembrandts ’Anatomische les van Dr 
Tulp’ na, waarbij de hoofden van de 
mensen zijn vervangen door een cac- 
tus (een plant afkomstig uit een warm 
land). De ene cultuur onderzoekt als 
het ware de andere, en moet daarbij 
voorzichtig te werk gaan, al was het 
alleen al omdat de cactus stekels 
heeft.

Op zondag 23 mei 16.00 uur zal de 
tentoonstelling tijdens een feestelijke 
bijeenkomst worden geopend door 
Jan Rense Boonstra, directeur van

Geen racisme in onze buurt؟
Met de verkiezingen van maart 1994 
in zicht bestaat er een grote kans dat 
deze folder meer verspreid gaat wor-

Het Buurtplatform tegen Racisme en 
Fascisme Westerpark wil hier iets 
tegen doen met een tegenfolder die 
alles weerlegt wat de CD’ers zeggen. 
Mocht u zo’n folder van de CD in uw 
brievenbus vinden, meldt dit dan bij 
het Wijkopbouworgaan, zodat wij 
snel en doeltreffend kunnen reage- 
ren.
Bel tijdens werkdagen tussen 10.00-
17.00 uur naar mimmer 6829773 of 
kom langs bij het W .O.O., spaarn- 
dammerstraat 143.
Het Buurtplatform tegen Racisme 
en Fascisme Westerpark

Op 14 maart hebben de Centrum- 
Dem ocr^en op kleine schaal een 
folder in onze buurt verspreid die 
begon met de volgende aanhef: ,Beste 
mensen, Nederland in de eerste plaats 
voor de Nederlanders\
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Kunstenaar ٧ ٧ //// Nanlohy beschildert de recentelijk verlengde {iets- en voetgange 

stunnel naar het Westerpark. De tunnel wordt voozien van menselijke silhouetten t 

berglandschappen.

INSPRAAKAVOND KUNST EN 
CULTUURBELEID
Woensdag 12 mei vindt een ins^akavond plaats over kunst en cultuurbeleid 

stadsdeel Westerpark. Op de inspraakavond zal de nieuwe conceptnota kunst 

cultuur worden besproken. Het stadsde&f wil graag uw me^ng horen over haar bel؛ 

op het gebied van kunst en cultuur،

Waargaat de nota over?
De nota gaat over het huidige kunst en ojltuurbeteid en de plannen voor de toeko™ 

Grootschalige projecten die nog in ontwikkeling zijn, zoals de Westergasfabriek en ١  

IJ-Oeverproject, zullen me t  aan bod komen, Verder geeft de nota een overzicht V 

culturele activiteiten In en van het Westefpafk, Het gaat om slle mogetyke actviteil 

zoals: theater, muziek, podiumkunsten, stra؛afmeubüair, buurtactivlteite^ ateliers, ( 

drachten en percentageregeimgen •enz.

1993 verkrijgbaar bij de balie VoorlichtingDe conceptnota-is met t f i gâi l cf .Vât t  i  

het stadsdeelkantoor,-

Meer informatie?

Als ٧ na het lezen van dëze: br i ef  nog vragen heeft م س  ü bellen naar de se( 

Welzijn, telefoon 5810 413.

WOENSDAG 12 me؛ 1993

8-10 Raadzaal van het stadsdeelkantoor, Haarlemmerweg

٧٧٢ 20.00

□ati]m

Plaats

Tijd

Stadsdeel Westerpark 

Haarlemmerweg 8-10 

1014 BE Amsterdam 

Telefoon 020 5810 311

ء

Wijkwethouder Hokon Hansen zaait de eerste zaadjes in de schoolwerktuinen in het Westerpark. Het nieuwe seizoen is weer geopend 

en wekelijks zullen zo’n 450 kinderen uit Westerpark en andere delen van de stad wegwijs gemaakt worden in het tuinieren.

KLEDINGINZAMELINGACTIE
(Aanstaande) ouders:

GEEF ZE 

VAN KATOEN

ص

Informatieavond 
katoenen-luierservice Biobottom

Waar? Medisch Centrum Hautrak 
114-116 Houtrijkstraat

Wanneer? Maandag 17 m«i 

Hoe laat? 20.15 uur 
Kosten? Gratis 

300 5810 Bel ?م ¢س vص ؛ا Meer ه

De kleding inzameling actie van 14 april 

in ons stadsdeel is gedeeltelijk gelaagd. 

De Stichting Beter Milieu die de actie 

organiseerde haalde in totaal 3500 kilo 

textiel op. Helaas hebben niet alle bewo- 

ners de kledingzak ontvangen. Het stads- 

deel vindt dat de opbrengst dan ook 

hoger had kunnen zijn.

Over enkele maanden zal de actie zeker 

herhaald worden: dan wordt iedereen in 

de gelegenheid gesteld ٥٢٨ zijn of haar 

oude jas nog een nieuwe bestemming te 

gunnen. En, als de actie een succes is, 

^eunt ٧ met de opbrengst een milieu 

organisatie!

Wilt ٧ sneller (en verantwoord) van uw

gebruikte kleding af? Het dichtstbijzijnde

punt bij ٧ in de buurt is Kledingproject

Reza, de Wittenkade 111

tel 684 7820 (eerst bellen i.v.m de korte

openingstijd)

GROTE
SCHOONMAAK IN 

□E ZAANSTRAAT 

EN OMGEVING

Woensdag 12 mei houdt het stadsdeel in 

samenwerking met de politie weer een 
grote schoonmaakactie.

Dit keer komt aan bod de:

Zaanstraat (van Spaarndammerdijk tot de 
S ^ d am m erstraa t), 
Spaarndammerdijk (van de oostzaan- 
straat tot het Brediusbad)
Hembugstraat (tussen de Zaan- en de 

oostzaanstraat)

In verband met deze actie geldt op deze 
dag tussen 7.00 en 15.00 uur een 

parkeerverbod voor deze straten.

Meer Informatie? Bel 5810 300

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN

WUZIGING HUIS- 

VUILINZAMELING
Inzameling donderdag20mei wordt 
woensdag 19 mei. Inzameling maan- 

dag 31 mei wordl dinsdag 1 juni.

BURGERZAKEN
Vanaf 1 mei is de avondopen- 

stelling van Burgerzaken gewijzigd. 
Burgerzaken is op donderdag- 

avon^rtaangeopendvan17.00 

tot 20.00 uur.Deopeningstijdover- 

dag (maandag toten met vrijdag 
van 8.30tot 16.00 ٧٧٢) biijftonge- 

wijzigd.

Feestdagen
Op vrijdag 30april, woensdag 5 
me؛envrijdag21 meiishetstads- 

deel-kantoor de hele dag geslo- 

ten.

VERKEER

HQUTMANKADE

OMGELEID

Invefbandmetwerkzaamhedenaan 

sdeH outm ankade^ h؛ e ts p o o ^ a d 
inde nacht var،2o p 3m eien 16op 

17mej,van24.00tot6.00uurafgeslo- 
ten voor het verkeer.AI het verkeerzal 

Wórden omgeleid door de Spaarn- 
dammerstraatDeomleidingzalwor- 

.denaangegêvenmetborden
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De BOM: samen werken 
aan een betere buurt

het Haarlemmerplein is door de 
BOM een Milieuwinkel gestieht.
Een ander voorbeeld is het Monu- 
ment Management Team. Dit Team 
bestaat nu uit vier banenpoolers en 
een co^dinator, en rieht zich op het 
beheer van monumentale panden 
voor stichtingen die zelf niemand in 
dienst kunnen nemen.
Deze stichtingen, die voor een be- 
paald aantal uren een abonnement 
nemen, worden ondersteund bij on- 
derhoud, schoonmaak, zoeken naar 
huurders en sponsors, inrichting van 
een expositie of feest, administratie 
enz. Hierdoor wordt vaker en beter 
gebruik gemaakt van de panden, 
waardoor ze meer geld opleveren, dat, 
vervolgens weer in het onderhoud 
gestoken kan worden. Daarbij komt 
dat die gebouwen door de aktiviteiten 
ook weer toegankelijker worden voor 
buurtbewoners-

De toekomst؛ 
Nog meer BOM-projecten

Naast de genoemde projecten zijn tal 
van andere plannen aangemeld, of is 
om ondersteuning gevraagd.
Gewerkt wordt aan de ontwikkeling 
van het keukengebouw van de Granje 
Nassau kazerne, waar de stichting 
Tante ?ollewop een oppascentrum 
zal starten dat vierentwintig uur per 
dag en zeven dagen per week open zal 
zijn, en waar men ook terecht kan 
voor incidentele kinderoppas.
Verder zijn er plannen ontwikkeld 
voor het behoud van de Werf ,t 
Kromhout, en wordt de behoefte aan 
een thuihzorgservice in diverse 
buurten onderzocht.
Als buurtbewoners, buurtorganisa- 
ties, bedrijven of een lokale overheid 
een goed idee hebben, kunnen zij dus 
bij ons terecht. Als een idee haalbaar 
is, wordt het uitgevoerd.

Richt zelf een BOM op!
Het werkgebied van de BOM beperkt 
zich tot de ^aarndam m er- en Zee- 
heldenbuurt en de binnenstad.
Als er vragen of ideeën uit andere 
buurten komen, willen we natuurlijk 
best meedenken, maar het is beter als 
ook in de buurten een BGM opge- 
richt wordt, die zich aansluit bij onze 
federatie. Juist het rechtstreekse con- 
tact van bestuursleden met de buurt is 
essentieel voor het welslagen van een 
project.

Buurt Gntwikkelings Maatschappij, 
Van Diemenstraat 236,
1013 CR Amsterdam, 
telefoon 6208774, fax 6386119.

De kloof tussen de overheid en de buurt is te groot. Daar kun je 
wel over zeuren, maar wat heeft dat voor zin? We vonden dat het 
t؛jd was om niet langer aan de kant te blijven staan, maar zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van de 
buurt. Daarom is de Buurt Ontwikkelings Maatschappij (BOM) 
opgericht.

1992 volgde een BOM in de binnen- 
stad. Onlangs hebben deze beide 
stichtingen hun krachten gebundeld 
in een federatie-
In samenwerking met overheid en 
bedrijfsleven worden grote en kleine 
projecten ontwikkeld, die een bijdra- 
ge leveren aan de werkgelegenheid en 
de leefbaarheid.
Het kantoor van de BOM is gevestigd 
aan de Van Diemenstraat. Daar zijn 
op werkdagen van 9.00-17.00 uur de 
medewerkers bezig alle BOM- 
plannen uit te werken. Het bestuur is 
samengesteld uit aktieve buurtbewo- 
ners, ambtenaren en ondernemers.

Succesvolle BOM-projecten
In de Spaarndammerbuurt heeft de 
BOM een Graffiti Remover Brigade 
opgericht. Vier banenpoolers zijn in- 
middels aangesteld om onder leiding 
van een werkbegeleider graffiti te 
verwijderen. Dit project is nu onder- 
gebracht bij de Stichting Beheer, die 
ook andere BOM-initiatieven uit- 
voert-

Doordat we de laatste tijd steeds in 
het nieuws komen met plannen voor 
de ontwikkeling van de Graansilo’s 
aan de Westerdoksdijk, denken veel 
mensen dat dat het enige is waar de 
BOM zich mee bezig houdt. Dat is 
dus niet zo. We hebben verschillende 
plannen in uitvoering of op stapel
staan.

De graansilo’s zijn een goed voor- 
beeld van de werkwijze van de BOM. 
Een investeerder heeft ons gevraagd 
de mogelijkheden te onderzoeken. 
Op het eerste onderzoek heeft de 
BOM winst gemaakt, die in samen- 
werking met het Wijkopbouworgaan 
aan projecten in de buurt besteed zal 
worden. Zo ziet de huurt direct waar 
de winst naar toe gaat.
In principe moeten BOM-projecten 
kostendekkend zijn, doordat we op 
sommige projecten winst maken, 
kunnen we ook plannen ontwikkelen 
waar geld bij moet.

1989: De eerste BOM

In 1989 werd in de spaarndammer- 
buurt de eerste BOM opgericht. In

Stadsdeel Westerpark kiest 
plan voor verbouw Graansilo

H et stadsdeel wil meer woningen**— 
in het stenen gebouw creeren dan 

 wordt voorgesteld؛
Er moet een rijkere schakering — 

ociale huurwoningen؟ komen van 
en goedkope marktwoningen 
enerzijds en dure marktwoningen 

 anderzijds؛
bij de verdere ontwikkeling van — 
het plan dient rekening gehouden 
te worden met i^lieuvoorwaar-
den.

De o^rengsten  van de vrije sector- 
woningen in het stenen gebouw zou- 
den onder meer ge'i'nvesteerd moeten 
worden in 52 huurwoningen voor 
ouderen op de kop van de Van 
Diemenstraat en het opknappen van 
de speeltuin op het Barentszplein. 
Het stadsdeel gaat er vanuit dat door 
de gemaakte keuze de gemeente de 
onderhandelingen met ’Dé Realiteit’ 

,zal versnellen

In december 1992 zijn twee haalbaar- 
heidsonderzoeken voor de verbouw 
van de Graansilo’s verschenen. De 
in it is i^ e m e rs  voor deze onderzoe- 
ken waren KWOBEO (koöperatief 
woonomgeving buurt economische 
ontwikkeling) en het ontwikkelings- 
en realisatiebureau ’Dé Realiteit’.

In een brief aan Burgemeester en 
Wethouders laat het stadsdeel weten 
dat ze de voorkeur geeft aan de 
plannen van de Realiteit om een 
aantal redenen:
-  De integrale aanpak in samenhang 

met projecten in de omgeving;
-  De financiële haalbaarheid;
-  De snelheid waarmee het project 

uitgevoerd kan worden;
-  Het uitzicht op arbeidsplaatsen. 

Maar het dagelijks bestuur heeft 
ook een aantal kanttekeningen bij 
de plannen:

Buurthuis V e rz e t
Hembrugstraat 156, telefoon 6840124

Informatiemap voor ouderen
— Andere woonvormen zoals woon- 

groepen en aanleunwoningen;
-  Financiële vergoeding bij woning- 

anpassing en verhuizen.

In de map zit ook een handig over- 
zicht van alle activiteiten voor oude- 
ren in de buurt, per dag gerangschikt. 
Zo kunt u in een oogopslag zien 
welke activiteiten er op een bepaalde 
dag zijn.

u  kunt de gratis informatiemap aan- 
vragen bij buurthuis Verzet, Jenny 
Tsai of Peter Buma, telefoon 
6840124.

In februari/maart heeft Buurthuis 
Verzet voor ouderen in de Spaarn- 
dammer/Zeeheldenbuurt drie infor- 
matiemiddagen georganiseerd over 
zelfstandig blijven wonen.
Naar aanleiding van deze bijeenkom- 
sten is een informatiemap gemaakt. 
Hierin vindt u informatie over:
— Organisaties die u kunnen helpen 

in huis, zoals de gezinszorg, de 
wijkverpleging en de buurtcon- 
ciërge;

— Tips voor veiligheid thuis en op 
straat;

— Activiteiten voor ouderen in de 
buurt zoals clubs en eettafels;

derden. En met individuele begelei- 
ding. We starten een cursus als er 
voldoende deelnemers zijn. 
Aanmelden bij Peter Buma, Buurt- 
huis Verzet, Hembrugstraat 156, 
6840124.

Com puter
Ben je tussen de 16 en 21 jaar en wil 
je graag een computercursus volgen? 
Dat kan! Voor beginners en gevor-

Jongerencentrum Domela
H e m b ru g s tra a t  156a, telefoon 6826429

G ita a r le s

Wil je gitarist worden in een band of 
gewoon thuis wat spelen? '
Dan kun je bij Domela een cursus 
volgen. We starten bij voldoende 
deelname.
Voor inschrijving of informatie vra- 
gen naar Jan.

Fotografie-cursus voor 
gevorderden en beginners

otograferen en je؛ i؛Wil je graag lere 
eigen foto’s ontwikkelen? Ben je tus- 

sen de 16 en 28 jaar? Dan kun je 
terecht bij Domela. Als we voldoen- 
dcdeenrerneis lieUlJüii sıaıieıı t vcW» 

^Voor inschrijving of informatie vra- 
.gen naar Jan

-----------------------------------------------------

Meidenwerk in Domela
Informatie-avonden op dinsdag 11,18 en 25 mei om 19.00 uur 
in het Polanentheater.

je een meisje/vrouw, dan ben je van 
harte welkom.
Let op de aankondigingen in de krant 
en in de buurt.

Opgeven en informatie bij Manon.

Op deze drie dinsdagavonden kun je 
informatie krijgen en vragen stellen 
over verblijfsvergunningen, kinderen 
krijgen, arbeid en scholing. Voor elk 
onderwerp is er een aparte avond. 
Ben je tussen de 16 en 26 jaar en ben

Katoenen luiers zijn voordeliger 
en milieuvriendelijker

op in bijge،everde emmers De luiers 
worden gewassen op 92 graden zodat 
ze vrij van ziektekiemen en klaar, 
voor gebruik zijn.
Gebruiken van een luierservice blijkt 
per jaar zo’n 200 gulden goedkoper 
uit te vallen dan wegwerpluiers. Het 
is nóg goedkoper om zelf katoenen 
luiers te kopen en te wassen. Bij de 
HEMA kosten 6 luiers /  16,95. Zelf 
wassen kost wel meer tijd, en boven- 
dien is het iets slechter voor het 
milieu. Door steeds grote hoeveelhe- 
den luiers te wassen is een luierservi- 
ce zuiniger met water en energie.
Een nadeel van de katoenen luier is, 
dat de baby wat vaker verschoond 
moet worden. Daar staat weer tegen- 
over dat uit de onderzoek is geble- 
ken, dat kinderen die met katoenen 
luiers worden groot gebracht eerder 
zindelijk worden.
Wilt u meer weten over dit milieu- 
vriendelijke initiatief, dan kunt u 
kontakt op nemen met de milieutele- 
foon: 020-6262620.

Ramin Ashtarian 
Werkgroep Miljeuk

In Nederland belanden jaarlijks 800 
miljoen wegwerpluiers op de vuilnis- 
belt. Een enorme berg afval. De 
produktie van wegwerpluiers vergt 
veel energie en grondstoffen.
Het alternatief zijn katoenen luiers.، 
Dat zijn al lang niet meer de ouder- 
wetse katoenen lappen die je de baby 
om moet spelden. Er bestaan nu 
katoenen luiers in alle soorten en 
maten, met kttenbandsluiting.
Er bestaan verschillende luierservices 
in Nederland. Eén ervan is de luier- 
service Biobottom, gestart in 1990.

Omdat katoenen luiers veel beter zijn 
voor het milieu hebben groeperingen 
als Milieudefensie en Greenpeace het 
beginnende bedrijf gesteund. Het 
stadsdeel stimuleert het gebruik van 
katoenen luiers door een reduktie- 
subsidie te geven aan ouders die een 
abonnement nemen bij Biobottom. 
Nu is het bedrijf uitgegroeid tot een 
organisatie met meer dan 400 cliën- 
ten.
De luierservice bezorgt op vaste tij- 
den, één keer per week, schone luiers 
bij de cliënten en haalt de vieze luiers

11



Adressen en spreekuren

Stichting Beheer
Spaarndammerstraat 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.

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

Aktiekomitee Zeeheldenbuurt ( ٨ ^ )
,t Turfschip, Roggeveenstraat 12, telefoon 6380668.
Spreekuur: dinsdag 10.00-11.00,
elke 2e en 4e maandag van de maand 20.00-21.00.

Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt*
Spaarndammerstraat 143, telefoon 6829773.
Dagelijks 9.0tf-15.00.

Inloopspreekuur: 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.

* Het Advies- en Informatiecentrum voor Wonen, Werken 
en ^efbaarheid  van het W.O.O. Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt is gesloten van maandag 10 mei 
tot en met maandag 24 mei.
Met klachten؟ wensen en ideeën kunt u dan terecht 
op onze dependance: Polanenstraat 174, tel 6820562.
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TURFSCHIP
Aktiekomitee Zeeheldenbuurt (AKZ)
't Turfschip, Roggeveenstraat 12, te le fo n  638 06 68. Spreekuur: 
dinsdag 10.00-11.00 ٧ ٧ ٢ , 2e en 4e maandag 20.00-21.00 ٧ ٧ ٢ .
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Afscheid van Jantje van Alles
voor het afstaan van de zaal en al die 
vrijwilligers die op de middag gewei- 
dig hebben geholpen met het serve- 
ren van drankjes en lekkere hapjes. 
Ook ik persoonlijk zal Jantje van 
Alles missen in de buurt, ik kwam als 
kind al bij hem. Met pijn in mijn hart 
wens ik hem veel geluk en gezond- 
heid toe, met zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen.
De Zeeheldenbuurt is weer een 
kleurrijk figuur kwijt geraakt. Dat is 
jammer, maar het leven gaat gewoon 
door, dus lieve mensen: kop op؛

Attie Brandsma

Op zaterdag 6 maart hebben buurtge- 
noten en winkeliers afscheid geno- 
men van Jantje van Alles (Jan Klein), 
die 48 jaar in zijn zaak heeft gestaan 
met veel geluk en plezier. £ ٢ werd 
voor Jan, zijn vrouw en kinderen een 
geweldige receptie gehouden in de 
^uiderspeeltuin. Vele prominente 
gasten waren aanwezig, o.a. voorzit- 
ter Maarten Voster van de deelraad 
Westerpark.

Het was een geweldige dag, voor de 
familie een dag om nooit meer te 
vergeten.
Ik wil de Zuiderspeeltuin bedanken

Bevrijdingsfeest Zeeheldenbuurt
Jongere kinderen kunnen deze speur- 
tocht alleen lopen onder begeleiding 
van een volwassene.
Tussen 12.00 en 14.00 uur is er voor 
peuters, kleuters en grotere kinderen 
een spelcircuit uitgezet in de Dirk 
Hartoghstraat.

Ook dit jaar is er op 5 mei weer een 
feest voor kinderen uit de Zeehelden- 
buurt, georganiseerd door een aantal 
buurtinstellingen.
Om 11.30 uur kunnen kinderen in de 
Dirk Hartoghstraat de opdrachten 
voor een een speurtocht afhalen.

H et H u is h elp t k a d e r e n
hebben we geld gekregen om in de 
buurt video-hometrainingen te doen, 
samen met andere buurtinstellingen, 
zoals het maatschappelijk werk.
Door middel van deze training leren 
ouders thuis hoe ze het beste op hun 
kind kunnen reageren.

Een v id ^ -h o ^ -tra in e r  maakt met 
een camera opnames van de manier 
waarop het gezin met elkaar omgaat. 
Allerlei situaties worden gefilmd: 
eten, kinderen naar bed brengen, 
spelen enz.
Na een week wordt de opname samen 
met het gezin bekeken en uitgebreid 
besproken.

Ouders en kinderen zien op de film 
andere dingen van elkaar dan in hun 
dagelijkse omgang. Ouders leren zo 
op een andere manier met hun kinde- 
ren om te gaan, de hometrainer leert 
ze nieuwe vaardigheden aan.
Deze werkwijze heeft vaak binnen 
zes maanden zoveel resultaat, dat 
ouders de situatie weer beter aankun- 
١١٥١١.

Leefkringhuis Het Huis,
Rosa Mendels (koordinator), 
Zaandammerplein 154,
1013 ZE Amsterdam, 6848324.

Het Huis is een instelling voor jeugd- 
hulpverlening. Alle kinderen en OU- 

ders uit de buurt kunnen er terecht als 
er problemen thuis zijn. Kinderen 
kunnen worden opgevangen en tijde- 
lijk blijven logeren. Het Huis is 24 
uur per dag open.
Er zijn veel vrijwilligers, die zich met 
hart en ziel voor de kinderen inzetten 
en samen zorgen dat het altijd gezel-

Het Huis biedt ook maatschappelijk 
werk en werkt samen met buurtinstel- 
lingen.
In oktober 1992 is de Stichting gefu- 
seerd met het Sociaal Agogisch Cen- 
trum het Burgerweeshuis (SAC). On- 
danks de fusie met deze grote instel- 
ling is Het Huis overeind gebleven.

Grotere woonruimte
Wij zitten te springen om een grotere 
woonruimte, omdat wij graag meer 
speelruimte voor de kinderen willen. 
Degene(n) die ons daaraan helpt, 
krijgt van ons een taart, 
u  kunt uw tips dag en nacht kwijt op 
onderstaand adres.

V؛(ieo-hometra؛n؛ngen

Van het Smenwerkingsproject 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt

’M am m a, ik g a sp e len  
in de Z u id ersp eeltu in

zake de markt onlangs de pers ge- 
haald. Aan de minister is toestem- 
ming gevraagd voor de zondagsope- 
ning van de Oosterse Markt. We 
hebben ons standpunt over het toeris- 
tische belang van de markt nader 
toegelicht en gewezen op de goede 
locatie aan de Westerdoksdijk. Het 
antwoord van de minister wordt bin- 
nenkort verwacht-

De niinister van Binnenlandse Zaken 
kan instemmen met de wijze waarop 
de gemeente de toelating van koop- 
lieden tot de markt wil regelen. Daar- 
bij wordt prioriteit gegeven aan uit- 
heemse ondernemers. De provincie 
Noord-Holland heeft geregeld niet 
ter vernietiging bij de Kroon te zullen 
voordragen.
De verbouwing van de RAC-garage 
verloopt volgens schema.

Ik hoop u hiermee voorlopig voldoen- 
de te hebben ge'i’nformeerd en zal u 
over enige tijd voor de vergadering 
uitnodigen.

mr. P.D. Hoogenraad 
projectleider Oosterse Markt

De O osterse m arkt 
en de Z eeheldenbuurt

Grijp nu de kans om uw stukje straat 
op te fleuren met leuke planten en 
bloemen.

Op 5 mei kunnen bewoners uit de 
Zeeheldenbuurt tussen 10.30 en 13.00 
uur bij het Turfschip (Roggeveen- 
straat 12) gratis planten afhalen voor 
geveltuintjes en plantenbakken.

Er wordt van de deelnemers een 
kleine financiële bijdrage gevraagd 
voor een herbebossingsproject in Ni- 
caragua. o p  de pagina ”Rondom het 
Suikerplein” vindt u hier over meer 
informatie.
Dus: doe mee؟

stel mij voor een nieuwe vergadering 
uit te schrijven in april of mei 1993.

In de vorige bijeenkomst van de 
begelei^ngscommissie is uitvoerig 
van ^dachten  gewisseld over de ge- 
projecteerde fietspaden. Dit heeft er- 
toe geleid, dat het fietspad aan de 
overzijde van de markt tot 1,95 meter 
zal worden verbreed. Daarnaast zijn 
in overleg met de ENFB nog enkele 
andere aanpassingen aangebracht. 
Met Rijkswaterstaat is gesproken 
over een subsidie voor de uitvoering 
van het fietspadenplan. Er bestaat 
goede hoop, dat deze wordt ver- 
strekt. In dat geval is de financiering 
van de paden rond. Aan Burgemees- 
ter en Wethouders zal dan worden 
gevraagd met het plan in te stemmen. 
De uitvoering zal volgens de plannen 
begin juni 1993 aanvangen،
Voorts heeft het standpunt van de 
minister van Economische Zaken in-

In de krant van maart stond een 
onjuist bedrag van /  125,- vermeld. 
Kom overdag eens een kijkje nemen,' 
u bent van harte welkom.
Bestuur en medewerkers wensen u 
allen een prettige en gezonde vakan- 
tie toe. We hopen u weer te zien in 
september als de aktiviteiten weer 
van start gaan.

A. Brandsma, Zuiderspeeltuin, 
Barentszplein 14, 6232000.

Plantenaktie 
Zeeheldenbuurt

gen, zou de politie harder en strenger 
moeten optreden. Kinderen en oude- 
ren kunnen haast niet meer fatsoen- 
lijk de straat oversteken.
Daarom is het heerlijk op een afgeba- 
kend speeltuinterrein te spelen, zon- 
der op te hoeven letten of je in de 
hondepoep staat of dat je bijna onder 
een auto komt.
Voor /  25,- per jaar kunt u lid wor- 
den van de Zuiderepeeltuin.

Al vanaf 1910 klinkt dit geluid door 
de straten van de Zeeheldenbuurt. 
Surinaams, Turks, Marokkaans of 
Nederlands, kortom ieder kind is 
welkom om onder toezicht van een 
portier, leuk en veilig te komen spe-

Het wordt voor kinderen steeds lasti- 
ger om veilig op straat te spelen. 
Vooral tegen de opgevoerde snorfiet- 
sen, die voor een hoop overlast zor-

Het A.K.Z. doet mee aan de begelei- 
dingsgroep Oosterse Markt voorheen 
Uitheemse Markt. In die groep verte- 
genwoordigt het komitee de belangen 
van de bewoners in de Zeehelden- 
buurt.
Middels de Buurtkrant houden we de 
bewoners op de hoogte.
De volgende brief ontving het AKZ 
eind maart van de Gemeente Amster- 
dam.

Geachte heer Eerdhuizen,

Tijdens de vorige vergadering van de 
B^leidingscom m issie voor de Oos- 
terse Markt is afgesproken op dinsdag 
30 maart 1993 weer te vergaderen. Er 
is mijns inziens echter niet zo veel 
voortgang te melden, dat het nodig is 
de commissie dan reeds bij elkaar te 
laten komen. Om deze reden stel ik u 
middels deze brief optfe hoogte van 
de stand van zaken rond de markt. Ik


