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27 mei: Het Wijkopbouworgaan 
kiest een nieuwe W ijkraadEuropees Jaar 

van het oudere paard
!١١ 1993, het jaar van de ouderen, wordt ook het oudere paard 

in het zonnetje gezet.

Het is iedereen bekend, dat het paard een edel dier is, dat 
door de eeuwen heen van grote waarde is geweest voor de 

mens in economiseh opzicht en als vervoermiddel. (Toen was 
de lueht nog zuiver!)

Om eens hierbij stil te staan willen wij dus de aandaeht 
vestigen op het oudere paard.

Wist u bijvoorbeeld dat er een speciaal onderkomen is waar 
oudere paarden nog kunnen genieten van hun welverdiende 

oude dag? Dat is het rusthuis ,De Paardenkamp’ in Soest. De 
boerderij ’Vosseveld’ is sinds 1965 het domein van De 

٠ Paardenkamp.

Het complex ligt aan de rand van Soest. De boerderij biedt 
onderdak aan in totaal zestig pony‘s en paarden. Zij zijn van 

alle rangen en standen en komen van heinde en verre.
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Dank ook aan Café Haantje voor de 
organisatie van optredens en andere 
aktiviteiten.
Wij wensen u twee heel plezierige 
dagen toe.

W.O.O. ^»•ndam m er- en 
Zeeheldenbuurt

Twee dagen per jaar is de Spaarn- 
dammerstraat de bekendste straat 
van Amsterdam. Dok dit jaar ver- 
wacht de organisatie weer een grote 
opkomst.

Saamhorigheid

Doel van de Paardendagen is niet 
alleen het houden van een groot 
buurtfeest, maar ook om de saamho- 
righeid van de buurtbewoners nog 
eens extra te stimuleren.
Op die dagen zie je oud en jong, 
verschillende kuituren naast elkaar en 
met elkaar een groot feest vieren.

Vele vrijwilligers slaan de handen in 
elkaar om alles vlekkeloos te laten 
verlopen. Zonder de hulp van die 
vrijwilligers bestaan er geen Paarden- 
dagen. Allemaal alvast bedankt. 
Tevens bedanken wij de sponsors en 
het stadsdeel voor hun financiele 
hulp, want zo’n organisatie kost heel 
veel geld.

Kandidaten kunnen zich tot aanvang 
van deze vergadering aanmelden bij 
het woo Spaarndammer- en Zeehel- 
denbuurt, ^andam m erstraa t 143, 
telefoon 6829773.

Op donderdag 3 juni zal de verkiezing 
van een nieuw dagelijks bestuur 
plaatsvinden en is er de mogelijkheid 
om het algemeen bestuur verder aan 
te vullen.

Op donderdag 27 mei waren in het 
Poianentheater vijftien aktieve buurt- 
bewoners bijeen om in een openbare 
vergadering een nieuw algemeen be- 
stuur (Wijkraad) voor het woo te 
kiezen.

Ruud Kreuger, secretaris van het 
zittende bestuur, trad op als verga- 
der-voorzitter.

Vantevoren was er de mogelijkheid 
zichzelf mondeling of schriftelijk kan- 
didaat te stellen.
Negen buurtbewoners toonden zich 
gei'nteresseerd voor een bestuursfunc- 
tie, en werden dan ook gekozen.

De vergadering nam het besluit om 
een ’raad van wijze mannen’ in het te 
leven te roepen, om oud-aktivisten de 
gelegenheid te kunnen geven hun 
kennis en ervaring ten dienste van de 
buurt te blijven stellen. Voor deze 
raad zijn nog geen leden aangemeld.

□e redaktie behoudt zich 
het recht voor om aangeboden 

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

Aan dit nummer werkten mee: 
□sa Pizzuti, MarceJ van Tilburg, 

Arnofd van Workum, Donja Merabet, 
Chris de Vries.

Foto’s: Maarten Steenbergen e a.

Druk: Drukkerij Dijkman 
Oplage: 75مه exemplaren.

Kopij voor het zomernummer 
uiteriijk woensdag و ؛٧٨؛  

inteveren.

Beide dagen worden opgeluisterd 
door veel optredens van muziekgroe- 
pen, zang en dans. Op het Suiker- 
plein en de Van Noordstraat zullen 
tal van attracties staan voor jong en 
oud.

Natuurlijk ontbreekt ons eigen har- 
monie-orkest TAVENU niet bij het 
feest, en maakt de paardentram we- 
gens groot succes weer zijn buur- 
tritjes, waar vooral ouderen en men- 
sen die slecht ter been zijn dankbaar 
gebruik van zullen maken.
Voor de jeugd tot 14 jaar zijn er 
moumainbike-races.

Zomermarkt

In de ^a rn ^m m ers traa t zal er een 
grote zomermarkt gehouden worden. 
Niet alleen de winkeliers in de straat 
staan met een kraam, maar ook 
marktkooplui van buiten zullen met 
divers aanbod staan.

26 en 27 juni: Traditionele Paardendagen in de 
Spaarndammerstraat

Het grote Paardenfest^n 
in de Spaarndammerbuurt

Unieke attracties zullen er te zien 
zijn. Zoals de kleinste en grootste 
paardenrassen van de wereld, bijzon- 
dere shows van bokkewagens, aan- 
spanningen en minipaard- 
inspanningen. Verder zijn er na- 
tuurlijk weer de s^ctaculaire korte- 
baan drafwedstrijden voor de jeugd 
en volwassenen. Ook het ringsteken 
ontbreekt niet.

()p zaterdag 26 en zondag 27 juni is het weer zover. Dan breekt 
voor de vierde keer het grootste buurtfeest van het jaar in het 
stadsdeel Westerpark los: de Paardendagen in de Spaarndam- 
merlniurt.

De organisatie, met bestuurslid Cor Ihesing van het Wijkop- 
bouworgaan aan het hoofd, draait op voHe toeren om de 
buurtbewoners en het publiek van buiten de buurt weer een 
prachtig programma aan te bieden.



Tentoonstelling voor ouderen 
in bibliotheek Nova, Zembla

uitgebreide uitleg van de catal©gus 
geven. Zoals bekend zit de catatogus 
nu in de eomputer; het is meteen een 
mooie aanleiding om iets van een 
computer te begrijpen.
Voor informatie kunt u terecht bij de 
bibliotheekmedewerkers.
Een abonnement kost voor ouderen 
slechts ƒ 16,-.

Bij inschrijving dient u een persoons- 
legitimatie en een adreslegitimatie 
mee te brengen.
Maar u kunt Natuurlijk altijd binnen- 
lopen om een krant of een tijdschrift 
te lezen.

1993 is het jaar van de ouderen, 
daarom is er van 1 juni t/m eind juli in 
Bibliotheek Nova Zembla een infor- 
matieve tentoonstelling voor ouderen 
te zien.

Thema’s zijn onder andere:
— ouderen en lezen;
— ouderen en gezondheid;
— ouderen en hun deskundigheid.
Er zijn werkstukken van ouderen te 
bezichtigen.

In juni wordt er ook iets extra’s voor 
de ouderen g e d a a n . v e r z o e k  kun- 
nen de hi^^theekmedewerkers een

Zondag 6 juni: 
Amsterdam op do fiets

kunnen worden. Voor iedere deelne- 
mer is er een bijzonder aandenken.

Voor het geld hoeft u het niet te 
laten. Omdat een van de organisato- 
ren van de tocht dit jaar 70 jaar 
bestaat hoeven deelnemers voor deze 
7e editie slechts 70 cent te betalen! 
Inschrijven en direct starten kan tus- 
sen 10.00 en 13.00 uur op vijf plaat- 
sen:
-  Amstelveld, Reguliersgracht;
-  Sloterparkbad,

bij de fietsenstalling;
-  Molen van Sloten, Langsom;
-  Station Zuid/WTC, 

bij de fietsenstalling;
-  Station Duivendrecht, 

Bijlmerzijde.

De tocht is circa 37 kilometer lang. Je
kunt nog een extra lus fietsen van 
eirca 7 kilometer-
D eelnam e kost dus maar 70 cent. 
Kinderen tot 12 jaar doen gratis mee. 
De tocht wordt georganiseerd door 
de Fietsersbond enfb, Rijwieltoerclub 
Olympia, de gemeente Amsterdam 
en het Amsterdams Stadsblad.

André Guit, Fietsersbond enfb

Fietsen in Amsterdam is lang niet 
overal een pretje. Toch gaat het al 
een stuk beter als je goede fietsroutes 
uitzoekt en ook werken de gemeente 
Amsterdam en de stadsdeelraden aan 
het verbeteren van het fietsroute-net. 
De jaarlijkse toertocht Amsterdam op 
de fiets wil de deelnemers kennis 
laten maken met goede en verbeterde 
fietsroutes.
Bovendien is de tocht een leuke 
manier om in allerlei stadswijken van 
Amsterdam te komen. Zelfs de meest 
doorgewinterde Amsterdammer 
komt tijdens de tocht langs plekjes 
waar hij of zij nog nooit eerder is 
geweest.

Dit jaar gaat de tocht onder meer 
door Nieuw West en het dorp Sloten.
In de nieuwe woonwijk Sloten nemen 
we op 6 juni enkele nieuwe fietspaden 
in gebruik. Ook fietsen we langs het 
gloednieuwe NS-station Duiven- 
drecht.
Op het Amstelveld is een uitgebreid 
startpunt met terras, infomatiekra- 
men en muziek. De moeite waard dus 
om mee te doen!
Aan de tocht is een prijsvraag ver- 
bonden waarmee fietsen gewonnen

Eerste ontmoetingsdag 
vrouwengroep Najade 
werd een groot sucees

Paraffine romantiek 
in het Westerpark

door Kunstenaars Kollektief ’?atch- 
work’, bestaande uit Elleke Haspels, 
Karolien Helweg en Joanneke Mees-

Fatchwork heeft vorig jaar Neder- 
lands bekendste vuurtoren, de Brand- 
aris op Terschelling, van aanzien ver- 
anderd.
Er waren tien gigantische Makkumer 
tegels gefabriceerd van wasgoed en 
aan de toren bevestigd door alpinis- 
ten.

Op 29 april is in de vijver van het 
Westerpark een paraffine baljurk ge- 
plaatst, die de hele maand mei op het 
water heeft gedreven.

Het is een van de twintig paraffine 
baljurken die - in verband met Frins- 
jesdag - vanaf 18 september in de 
Hofvijver te Den Haag zullen drij- 
ven. Ze blijven daar tot eind oktober. 
Dit Kunstproject is getiteld ’Very 
Important Persons’ en is gemaakt

Soms worden demonstraties gegeven 
in gelegenheden van verschillende 
aard- Iedereen die de lessen voor 
beginners heeft gevolgd, kan daaraan 
meedoen.

Ieder die danst volgens het lespakket 
is North-Hill Country Dancers. Neem 
geen brandende sigaretten of drank 
mee op de vloer, als je een botsing 
hebt verontschuldig je dan, houd 
rekening met anderen op de dans- 
vloer. Dan zult u veel plezier beleven.

North-Hill Country Dancers,
Buurthuis De Binding,
De Wittenstraat 27,
01719-15694 of 020-6753201.

De dansen worden zo origineel moge- 
lijk uitgewerkt en op papier gezet, 
zodat u thuis kunt oefenen en uzelf 
controleren.
In Amerika zijn honderden verschil- 
lende line-dansen. We hebben er op 
dit moment rond de tachtig in het 
lessenpakket, en het aantal blijft
groeien.

NHCD Lisse organiseert iedere eer- 
ste zaterdag van de maand in Lisse 
een North-Hill Country dansavond 
met live muziek om de dansen in 
praktijk te brengen. Er wordt reke- 
ning gehouden met beginners. De 
entree is dan ƒ 10,-. Ook andere 
afdelingen organiseren dansavonden.

Deze dansgroep werd in 1986 opge- 
richt. ”North” staat voor Noordwijk 
en ”Hill” voor Hillegom, de plaats 
waar in de beginperiode werd lesge- 
geven.
Inmiddels zijn er op diverse plaatsen 
North-Hill Country Dancersafdelin- 
gen gestart. De afdeling Amsterdam 
heeft haar aktiviteiten in Buurthuis 
De Binding.
Doel is het North-Hill Country Dan- 
sen voor iedereen toegankelijk ma- 
ken door het geven van gratis lessen. 
Alleen de eventuele zaalhuur en reis- 
kosten van degenen die les geven 
worden hoofdelijk omgeslagen. In de 
afdeling Amsterdam zijn de kosten 
/  2,50 per les.

٠٠ North-Hill Country Danoers

Ondanks het prachtige weer waren er 
op zondag 25 april vele vrouwen naar 
het Folanentheater gekomen om met 
elkaar in een gezellige sfeer te praten 
over de leefbaarheid in de buurt.

Deze eerste ontmoeting stond in het 
teken van een kennismaking met de 
eigen buurt en buurtgenoten.
Men maakte o.a. kennis met het 
Marokkaanse Huis. Samira en T o u d a  

vertelden iets over de achtergronden 
van dat project, met als een van de 
doelen het bevorderen van emancipa- 
tie van de Marokkaanse gemeenschap 
in onze buurt.

Daarna werd door het optreden van 
theatergroep Werktuig op een komi- 
sche manier de alledaagse dingen 
naar voren gebracht waaraan mensen 
in een druk bevolkte buurt zoals de 
onze zich kunnen ergeren.

Kontaktvrouwen van Najade:
— Lisa Pizzuti: W.O.O. ^ irn d a m -  

mer- en Zeeheldenbuurt, 6829773, 
maandag t/m donderdag van 9.00 
tot 15.30 uur

— Willy Snoeck, Stichting Beheer, 
6869487, alle werkdagen van 10.00 
tot 13.00 uur.

Bij deze willen we Wil van Deventer 
en de vrouwen van Het Huis op het 
"  hartelijk danken
voor de hulp in de keuken en de 
kinderopvang.

^ffie-inloop ochtend

Najade wil de ontmoetingen niet al- 
leen beperken tot twee â drie grote 
bijeenkomsten. Om vrouwen in de 
gelegenheid te stellen om met elkaar 
te praten over het wel en wee in de 
buurt organiseert Najade elke eerste 
woensdag van de maand een koffie 
(thee)-inloopochtend in de’ ruimte 
van het Wijkopbouworgaan in het 
polanentheateï; Folanenstraat 174.

De eerstvolgende koffie-inloop is op 
woensdag 7 juli van 9.0011.30 uur. 
Alle vrouwen zijn welkom, kinderen 
ook.
Doel van de morgen is elkaar infor- 
meren en praten over wensen en 
ideeën van vrouwen, en hoe deze 
gezamenlijk te vertalen in plannen en 
daden ter verbetering van het wonen, 
leven en werken in de buurt. 
Gesprekspunten zijn onder meer: 
vrouwen en gezondheid, vrouwen en 
veiligheid, vrouwen en kinderopvang.

We zijn er van overtuigd dat een 
verbetering van het leefklimaat be- 
gint met elkaar beter te leren kennen 
om zodoende meer begrip te krijgen 
voor eikaars manier van wonen en 
leven. Door een betere communicatie 
kunnen irritaties sneller opgelost wor- 
den،

Alle aanwezige vrouwen vonden het 
een zeer geslaagde middag, iedereen 
vond dat zulke ontmoetingen niet 
alleen gezellig maar ook zinnig zijn en 
zeker voor herhaling vatbaar.

De Vrouwengroep Najade zal na de 
zomervakantie opnieuw een grote 
ontmoeting organiseren waarin een 
thema rondom de leefbaarheid in de 
buurt centraal staat.

De aanwezige vrouwen vonden het 
heel herkenbaar. In kleine groepjes 
werd hierover verder gediskussieerd. 
Iedereen heeft wel eens last van te 
harde muziek, stoort zich aan rennen- 
de kinderen boven of op de trap, 
druipend wasgoed of de vervuiling op 
straat.

Hoe kan je dat met elkaar bespre- 
ken? Hoe ga je om met je anderstali- 
ge buren die vaak hele andere kultu-
rele ahtergronden hebben? Is er 
verschil tussen de jonge generatie 
vrouwen, die veelal buitenshuis werkt 
en de oudere vrouw die altijd heel 
veel tijd heeft besteed aan het 
schoonhouden van de woning en de 
directe omgeving?

Er is niet alleen een begin gemaakt 
om zulke kleine problemen op het 
gebied van leefbaarheid met elkaar te 
bepraten.



NIEUWS ¥ ٠ ٠ ^  OUDEREN
Mevrouw Pijnacker 
neemt afscheid

In 1982 - op 82 jari§e leeftijd - legde 
mevrouw ?ijnacker het bijltje er bij 
neer. Ze vertrok maar haar eigen huis 
in Lisse voor haar welverdiende rust. 
Nu is ze 93 jaar oud en wordt zij zelf 
verzorgd in een bejaardenhuis. Ze 
lijdt veel pijn, kan praktiseh niet 
meer lopen en het praten en zien gaat 
heel moeilijk.

In 982ل  kwam Zuster Birgitte naar 
Amsterdam om Zuster Geertruid te 
helpen. Op de achtergrond heb ik zelf 
m’n best gedaan door administratief 
te helpen dit zinvolle werk zo lang 
mogelijk te laten doorgaan.

Toen enige jaren geleden Zuster 
Geertruid om gezondheidsredenen 
moest stoppen, na 26 jaar vol toewij- 
ding voor de bejaarden klaar gestaan 
te hebben, kwam helaas het einde in
zicht-

Iemand die ik hier zeker niet mag 
vergeten is Theo Martin. Na zijn 
pensionering was hij dagelijks aanwe- 
zig voor allerlei hand- en spandien- 
sten, en dat waren er vele.
Dit was een man, zo edel, altijd klaar 
om de helpende hand te bieden, een 
christen, waarin geen bedrog was. Hij 
heeft meegewerkt om de Kommissie 
Bejaarden Kontakten groot te ١ ١ ١ -̂ 
ken, hij heeft ook met ons meege- 
werkt aan het bouw en.

Na een korte hevige ziekte moesten 
we afscheid nemen van de heer Mar- 
tin, een vriend die we nooit zullen 
vergeten.

Afscheid van de Kommissie

Nu, na 36 jaar zijn we door gebrek 
aan man- en vrouwkracht gedwongen 
dit mooie werk op te heffen.

In grote lijnen - maar zeer onvolledig
- heb ik geprobeerd de geschiedenis 
van de Kotnmissie Bejaarden Kon- 
takten te schetsen.

Gelukkig verkeren nu de bejaarden 
in veel betere materiële omstandighe- 
den. £ ٢  zijn goede contacten met de 
verschillende instanties gegroeid en 
we dragen ons werk in groot vertrou- 
wen over aan het Beraad voor Oude- 
ren.

Ik wens hen veel succes, wijsheid en 
vooral veel liefde voor de ouder 
wordende mens-’

Zilveren speld van verdienste u itgereikt aan de drie zusters

Sfeervol afscheid van de 
Kommissie Bejaarden Kentakten

met hun zware vracht. Renovatie en 
afbraak lieten vooral in de Staatslie- 
denbuurt nog lang op zich wachten.

Inzet van zusters

In 1964 - op wiens verzoek weet ik 
niet - werd er aan onze provinciale 
overste in ’s-Hertogenbosch een ver- 
zoek gericht om zusters vrij te maken 
om te gaan helpen in het open bejaar- 
denwerk.
In augustus 1964 kwamen Zuster 
Geertruid - u allen zo goed bekend - 
en Zuster Jeanne Geysberts naar 
Amsterdam. Deze zusters en ook 
Zuster Brigitte nu nog, hebben hun 
taak ernstig opgevat. Ze werkten 
vrijwillig, maar niet vrijblijvend, ze 
waren er altijd.

De eerste twee zusters volgden eerst 
een cursus in Sint Jacob om met de 
eerste beginselen van verzorging van 
zieke bejaarden op de hoogte te zijn. 
Ze gingen namelijk bij hoogbejaarde 
zieken in de huishouding werken.
In 1966 volgden nog enige zusters, 
maar in overleg is dit huishoudelijke 
werk overgenon^en door de Katholie- 
ke Gezinszorg, op voorwaarde dat de 
zusters in deze wijken bij bejaarden 
mochten blijven werken.

Op den duur werden de contacten 
met wijkverpleging, wijkpost, regi- 
stratiebureau voor opname in verzor- 
gingshuizen en De Zonnebloem 
steeds steviger.
Toch bleef het motto van het vrijwilli- 
gerswerk: luisteren, veel luisteren en 
nog eens luisteren naar de zorgen en 
moeilijkheden van de oudere mens en 
doe dan wat je kunt doen.
Jaar in jaar uit waren er verschillende 
acties, ?asen. Sint Nicolaas, Kerst- 
mis. De eerste twee verzorgd door 
leerlingen van het voortgezet onder- 
wijs, de laatste door vrijwilligers van 
de Kommissie Bejaarden Kontakten 
zelf-
Het voornaamste werk bestond uit 
huisbezoeken, bejaarden vergezellen 
naar dokters, ziekenhuizen, formulie- 
ren invullen, enz. enz.

Ouderenbingo. van 14.00-16.00 uur.
Optreden van het WEB-theater.14.00-16.00 uur. 
Entree ƒ 3,50.
Kerkdienst om 10.30 uur in de grote zaal.

Soos en bar. 14.00 uur.
Clubbiljarten. 14.00 tot 16.30 uur (alleen voor leden). 
Gymnastiek. 9.45 uur.
Bibliotheek. 13.15-14.15 uur.
Koor. 10.00-11.15 uur.
Gymnastiek. 9.30-10.30 uur.
Clubbiljarten. 14.00-16.30 uur (alleen voor leden). 
Radio Ramona. 14.00-16.00 uur.
Open Bar. 15.00-17.00 uur.
Klaverjassen. 14.00 uur (behalve op 13 juni).

Meermalen troffen mevrouw ?ijnac- 
ker, en later ook de Zusters, bejaar- 
den aan met winterjassen in een 
onverwarmde kamer, kachel stuk, 
schoorsteen moest hoognodig ge- 
veegd, of er waren geen kolen en 
geen geld.

Voor mensen die naar een ziekenhuis 
moesten, (soms buiten Amsterdam) 
was vaak geen ondergoed voorradig, 
geen geld voor de man of de vrouw 
om de patiënt te bezoeken.

Toch werd in deze omstandigheden 
meteen geholpen uit eigen middelen 
of door te bedelen bij vrienden en 
kennissen.

Giften stroomden binnen

Door de mondreclame duurde het 
niet lang of het Amsterdams bejaar- 
denwerk haalde de krant, de radio en 
zelfs de televisie. Toen stroomden 
giften binnen in geld en in natura, van 
particulieren en van diverse paro- 
chies.

Zoals in de vorige Buurtkrant al werd aangekondigd, werd op 6 
mei afscheid genomen van de Kommissie ]^aarden Kontakten, 
die in de loop van de jaren duizenden bejaarden heeft bijgestaan 
en geholpen،
Ruud Kreuger, bestuurslid van het Wijkopbouworgaan Spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt, reikte de zilveren speld van de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt uit aan de zusters Birgitte, 
Eucharius en Geertruid, voor het vele goede werk wat zij in al die 
jaren hebben verrieht in deze buurt.

Spaarndammer- en Zeehelden- en de 
Staatsliedenbuurt.
Mevrouw ?ijnacker kwam naar Am- 
sterdam met een apostolaatsgedach- 
te, maar trof bij haar bezoeken bitte- 
re armoe en eenzaamheid. Ze be- 
greep, dat apostolaat niet mogelijk is, 
als je niet in de elementaire, materië- 
le behoeften kan voorzien. Ze begon 
de handen uit de mouwen te steken, 
contacten te zoeken.

Bijna 25 jaar heeft zij het volgehou- 
den zich voor 100% in te zetten voor 
de bejaarden. Ze heeft haar werk 
zien uitgroeien tot iets heel groots.

In het hiernavolgende een samenvat- 
ting van de toespraak die Zuster Eu- 
charius de Bakker heeft gehouden 
tijdens de bijeenkomst.

Tn de eerste plaats wil ik onze voor- 
zitter, de heer van Heyst verontschul- 
digen. Door drukke werkzaamheden 
is hij vérhinderd hier aanwezig te 
zijn. Zeer tot zijn spijt, want hij had 
graag iets verteld over ontstaan en 
werkwijze van de kommissie. 
Jarenlang heeft hij klaar gestaan, als 
vrijwilliger en later als voorzitter. Hij 
heeft op kundige en humane wijze 
zorg gedragen voor dit werk.

De Bo^t/Westerbeer

A.ktiviteiten in juni
van ؛؛Voor meer informatie over dit programma kunt u overda 

.6861131 maandag tot en met donderdag bellen naar nummer
Vragen naar Rob 1’iebout.
Aktiviteiten in De Bogt/Westerbeer zijn bedoeld voor buurtbewo-

,ners van 55 jaar en ouder

Woensdag 9 juni 
Zondag 13 juni

Woensdag 16 juni

Vaste w ekaktiviteiten:
Maandag

Dinsdag

Donderdag
Vrijdag

Zondag

Inmiddels was de kommissie verhuisd 
van de Houtrijkstraat naar de Spaarn- 
dammerstraat. Mevrouw Pijnacker 
was genoodzaakt op^agruimtes te hu- 
ren. Al gauw had zij een legertje 
vrijwillig(st)ers ^ ١ ١ ١  zich heen. Da- 
mes, die naaiden, met de was van 
bejaarden naar de wasserette gingen, 
typewerk deden.
Een van de ijverigste typistes, van het 
eerste begin totdat we gingen sluiten, 
is hier aanwezig. Ik wil haar graag 
vanaf deze plaats bedanken voor haar 
inzet en prettige collegialiteit. 
Hartelijk dank, mevrouw Pielage! 
Ook waren er heren die in de avondu- 
ren met een oude bestelwagen met 
bedden, kachels, meubels de buurt 
ingingen naar verschillende bejaar- 
den. Heel dikwijls was Zuster Geer- 
truid van de partij .
Denkt u hier niet te makkelijk over! 
In donkere trappenhuizen, zonder 
lichtpuntjes, met uitgesleten treden, 
wankele leuningen of vette touwen 
moesten ze dikwijls naar drie-hoog

Toen ik haar twee weken geleden 
bezocht zei ze: ”ik heb natuurlijk 
nooit de nood kunnen ledigen van de 
vele bejaarden, die bij ons geregi- 
streerd staan” , en ondeugend voegde 
ze er aan toe: ”dé meeste contacten 
heb ik gemaakt op een bankje in het 
W esterpark” .

Met winterjassen aan in een 
onverwarmde kamer

Ik wil dit laatste onderstrepen tot 
geruststelling van Zuster Birgitte, die 
altijd vindt dat ze met al haar gesjouw 
toch nog te veel mensen in de kou laat 
staan.
De meeste bejaarden hadden in de 
jaren zestig A.O.W. en 2 maal per 
jaar een bijstandsuitkering. Daar 
konden ze van leven. Grote dingen 
konden niet gekocht worden. De 
bijstandswet was nog niet zoals nu, 
bovendien konden veel bejaarden de 
formulieren niet invullen die voor het 
een en ander nodig waren.

Ik weet er zelf het een en ander van 
omdat ik de laatste tien jaar daadwer- 
kelijk bij het werk betrokken was en 
omdat Zuster Geertruid 25 jaar lang 
onze huisgenoot was.
Als je zo met z’n, drieën woont, dan 
worden al gauw jouw zorgen, mijn 
zorgen, jouw vrienden, mijn vrienden 
en omgekeerd.

Mevrouw Pijnaeker-Kireh

In 1957 kwam mevrouw ?ijnacker- 
Kirch uit Lisse naar Amsterdam. Zij 
was jong weduwe en genoodzaakt het 
beheer van bollenkwekerij op zich te 
nemen totdat haar zoon dit kon over- 
nemen.
Ze voelde er niets voor om stilletjes 
verder te leven, ze wilde van haar 
leven nog iets maken. Ze kwam in 
contact met ?astoor Lauterschutz van 
de Maria Magdalena Kerk in de 
Spaarndammerbuurt.
Op zijn verzoek ging zij zich bezig 
houden met het wel en wee van de 
bejaarden in zijn parochie, ؛١!  de



Oproep aan de bewoners van stadsdeel W esterpark

Geef uw mening
over de plannen voor de
Westergasfabriek

Het Rhizome-Huis

Initiatief: Chris de Vries, de sociale 
^ojectontwikkelaar Crosspoints. 
Dryfveer: Een mensgerichte en inter- 
etnisch georiënteerde invulling van de 
Westergasfabriek door de buurt, sa- 
men met private partners.
Beoogde deelnemers: Buurtinstellin- 
gen voor cultuur, educatie en sport; 
Professionele kunstinstellingen; 
Wijk-o^ouworgaan Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt; Stadsdeel Wes- 
terpark; Beleggers en banken.
De onderdelen van het plan:
-  Een afwisselend Tivoli-achtig 

stadspark. Het Rhizomeplein. Een 
kindertheater, kinderwerkplaat- 
sen, een stoomtreine^lacement 
en een apartotel-park, met wonin- 
gen, appartementen en een hotel.

-  In het zuiveringsgebouw het Rhi- 
zome-huis, een multifunctioneel 
en intercultureel mensencentrum, 
met plaats voor een ondernemers- 
centrum, een theater (De Zwarte

Omstreeks 10 mei kreeg u van de Stadsdeelraad een brochure in 
de bus over de invulling van de Westergasfabriek-gebouwen. De 
deelraad had een inspraakavond georganiseerd op 13 mei.
De wijkopbouworganen Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt en 
Spaarndammer en Zeeheldenbuurt vinden dat de bewoners veel 
te weinig tijd hebben gekregen om zich te beraden op de plannen. 
Dit werd tijdens de inspraakavond nog eens naar voren gebracht. 
De wijkopbouworganen willen u nogmaals in de gelegenheid 
stellen uw mening kenbaar te maken over de vier plannen؛

Stichting Onafhankelijke Dans Am- 
sterdam; Stichting Promosing, mu- 
ziek; Studio Wenck, film; Weder- 
zijds, jeugdtheater; Zajednica, folk- 
loristische dans.
De onderdelen van het plan:
— In het zuiveringsgebouw een thea- 

terzaal voor vierhonderd perso- 
nen, een filmstudio of een exposi- 
tieruimte, een café met mogelijk 
een restaurant, studio’s, werk- 
plaatsen en kantoren.

-  Soortgelijke functies in de andere 
gebouwen.

Centrum voor Bouw- en 
Civiele Techniek

Initiatief: Ed Schulte van het bureau 
AResearCH, docent Hergebruik van 
gebouwen aan de Technische Univer- 
siteit van Eindhoven, met als hobby 
industriële archeologie.
Drijfveer: De behoefte aan een loca- 
tie waar monumentale bouw wordt 
getoond, zoals bruggen en sluisdeu* 
ren, en waar mensen iets kunnen 
leren over de ontwikkeling van de 
bouwtechniek.

Doos), een kunstencentrum, een 
muziekcentrum, een sportcen- 
trum, en een partycentrum (De 
Smeltkroes).

— De gashouder wordt verbouwd tot 
theater en op de fundamenten van de 
gesloopte gashouders worden pavil- 
joens gebouwd, De Nieuwe Amster- 
damse Kunstpaleizen.

Maak uw mening kenbaar

Dit is de laatste kans om uw mening 
te geven over de plannen voor de 
Westergasfabriekgebouwen.
Schrijf uw voorkeur op een briefje of 
een kaart. Vermeld ook waarom u 
voor dit plan kiest. Stuur uw reaktie 
vóór 10 juni naar een van de twee 
Wijkopbouworganen.
De uitslag van de enquête overhandi- 
gen wij aan stadsdeelvoorzitter Maar- 
ten Voster met het verzoek om uw 
mening mee te nemen in de beoorde- 
ling.

W^kopbouworgaan Spaarndammer- 
en ^heldenbuurt,
Spaarndammerstraat 143,
1013 TG Amsterdam.

W؛jkopbouworgaan Staatslieden- 
en Hugo de Grootbuurt,
Van Hallstraat 81,
1051 HA Amsterdam.

Kamermuziekcentrum 
Westerpark

Initiatief: De Ijsbreker, Centrum 
voor moderne muziek.
Dryfveer: Behoefte aan een groter 
eigen centrum waar faciliteiten voor 
moderne muziek zijn gebundeld: con- 
certzalen, studio’s, re^titieruimten, 
documentatie, educatie, vermaak en 
kantoorruimte.
Deelnemers: De Ijsbreker, zalen, ca- 
fé, beheer, concertorganisatie, enz.; 
Gaudeamus, documentatie, concert- 
organisatie; Donemus, bibliotheek, 
luisterruimte, uitgeverij, winkel, 
enz.; Holland Festival, Stichting 
Vrouw en Muziek, European Confe- 
rence of Promoters of New Music, 
International Society of Contempora- 
ry Music, ensembles.
De onderdelen van het plan:
-  In het zuiveringsgebouw twee za- 

len (voor tweehonderd en zeshon- 
derd mensen), foyers, grand-café, 
expositieruimte, bibliotheek, fo- 
notheek, documentatie, bioscoop.

-  In de gashouder een multifunctio- 
neel theater.٧

-  In de overige gebouwen repetitie- 
ruimten (onder andere voor slag- 
werk), buurttheater, kindercom- 
ponistenwerkplaats.

-  Mogelijk in de omgeving een hotel 
en televisiestudio’s.

Geïnteresseerde instellingen: Project- 
bureau Industrieel Erfgoed; Commis- 
sie Erfgoed in ijzer en staal van het 
Staalkundig Genootschap; De Neder- 
landse Gemalen Stichting; TU Delft; 
TU Eindhoven.
De onderdelen van het plan:
-  Geschiedenis van de bouwtech- 

niek, de werking van een gasfa- 
briek, civiele techniek en congres- 
sen in het zuiveringsgebouw.

٠ Een werkplaats in het machinege- 
bouw.

-  In het park een buitenexpositie.
-  Langs het water een trekschuit, 

een gemaal, een bruggenreservaat 
en sluizen.

-  Ruimte voor culturele activiteiten 
en horeca.

Amsterdams Centrum 
voor de Kunsten
Initiatief: Amsterdams Monumenten 
Fonds op verzoek van Stadsdeel Wes- 
terpark.
Dryfveer: Een groot aantal kunstin- 
stellingen heeft belangstelling voor 
huisvesting op het terrein. 
G î'nteresseerde instellingen: Bergen, 
theater, film, televisie; Dogtroep, 
theater; Galerie de Appel, beeldende 
kunst; Hummelinck Stuurman Thea- 
terbureau, impresariaat; Krisztina de 
Chatel, dansgroep; Monte Video, Ti- 
me Base Arts; Orkater, theater;

Voorlopig standpunt 
van Stadsdeelwethouder 
over W estergasfabriek
Het oude Westergasfabriekcomplex aan de Haarlemmerweg in 
Amsterdam krijgt een nieuwe bestemming.
Wijkwethouder Hokon Hansen heeft op basis van de analyse van 
een onafliankeiijke adviescommissie op 28 april een voorlopige 
voorkeur uitgesproken voor het Centrum voor Moderne Muziek 
(de IJsbrekereoaiitie).
Maar ook eiementen uit andere plannen zouden waar mogel^k 
ingepast moeten worden.

Het Rhizome scenario integreert als 
enige het park en de gebouwen. Zelfs 
worden er elementen toegevoegd. 
Dat kan het gehele plan zeker sterker 
maken. Hoewel de invulling van de 
gebouwen zeker speels en fris is, 
wordt de uitwerking te modieus ge* 
vonden.

Uitstraiing op de omgeving

Alle plannen hebben een verkeers- 
aantrekkende werking, en wel meer 
naarmate het plan beter slaagt. Alle 
plannen kunnen in hun uitwerking 
een goede aansluiting vinden bij het 
park.

Profijt voor de buurtbewoners

Het Centrum voor Bouw- en Civiele 
Techniek is een invulling, die slechts 
voor een beperkte groep buurtbewo- 
ner^ aantrekkingskracht heeft.
Het Amsterdams Centrum voor de 
Kunsten ل؛ > in zijn opzet vooral voor 
huurders die met hun eigen zaken 
bezig zijn.

Het Centrum voor Moderne Muziek 

heeft het nadeel van eenzijdigheid. 
Maar juist dat is ook de kracht ervan. 
De uitstraling zal dan ook veel verder 
gaan dan de buurt, die daar indirect 
profijt van heeft.

Het Rhizome-scenario tenslotte is ge- 
heel gedacht vanuit de buurt. Echter, 
door de veelheid aan invalshoeken en 
aktiviteiten lijkt het zijn doel voorbij 
te schieten en als geheel niet realis- 
tisch te zijn. Een aantal ideeën zijn 
zeker de moeite waard om met een 
ander plan te combineren.
Dc stadsdeelraad streeft ernaar om 
op 15 juni een definitieve beslissing te 
nemen.

Begin 1992 heeft stadsdeel Wester- 
park een ideeënprijsvraag uitgeschre- 
ven. Er zijn toen 331 plannen inge- 
diend.

Voor vier plannen zijn haalbaarheids- 
onderzoeken uitgevoerd. Het stads- 
deel Westerpark heeft een commissie 
van vijf onafhankelijke deskundigen 
gevraagd deze onderzoeken te analy- 
seren.
In het ٠ hiernavolgende worden de 
overwegingen van de commissie uit- 
eengezet.

Financiële haalbaarheid

De plannen zijn te weinig uitgewerkt 
om de haalbaarheid te kunnen beoor- 
delen. Alle plannen zijn in meer of 
mindere mate afhankelijk van over- 
heidsgeld.

Het Centrum voor Moderne Muziek 
maakt het meeste kans. Het heeft een 
hoge prioriteit zowel bij de Centrale 
stad als bij het Ministerie van WVC. 
Om goed te functioneren dient het 
complex beter bereikbaar te worden 
gemaakt per openbaar vervoer en per 
auto.

Bouwkundige invuliing

Geen van de plannen springt er archi- 
tectonisch duidelijk als het best denk- 
baar uit. Bij de nadere uitwerking 
verdient het aanbeveling het uitver- 
koren plan nog eens fundamenteel te 
beschouwen.

Het Centrum voor Moderne Muziek 
is het meest serieus, compleet en 
doordacht uitgewerkt (althans het 
zuiverhuis). Het is echter zodanig op 
het gebruik afgestemd, dat het weinig 
flexibel en speels over komt.

27 mei: Commissie 
bespreekt de plannen

kiest voor de grote wensen en grote 
ambities van De Ijsbreker. Voor uit- 
straling en profijt naar de buurten is 
het niet wenselijk alle culturele voor- 
zieningen in één gebouw onder te 
brengen, spreiding verlevendigt de 
buurten-*

PvdA: Wij hebben bezwaar tegen alle 
plannen vanwege het ontbreken van 
financiële dekking. De PvdA kiest 
voor het thema ”muziek” en wil dit 
doortrekken naar alle gebouwen. Er 
moeten geen sportvoorzieningen ko- 
men vanwege de concurrentie voor 
bestaande voorzieningen. Er is be- 
hoefte aan meer muziek, het Rhizo- 
me-effect kan daar invulling aan ge- 
ven. De IJsbrekercombinatie moet 
aan 50% van de ruimte invulling 
geven. De beheerder moet een kapi- 
taalkrachtige organisatie zijn/

Stadsdeelwethouder Hokon Hansen 
beraadt zich in de komende weken op 
zijn standpunt en komt met een defi- 
nitieve v©ordracht ٧ ٠ ٠ ٢  de Stadsdeel- 
raad.

In aanwezigheid van rond de vijftig 
belangstellenden, waaronder een 
aantal insprekers, besprak de com- 
missie Stadsdeelwerken het voorlopig 
standpunt van St^sdeelwethouder. 
Hokon Hansen over de Westerpark- 
plannen.

Hieronder is een aantal uitspraken 
weergegeven, gedaan door partijen 
uit de deelraad.

Herenigde Communisten: ’Wij kiezen 
voor een combinatie van De IJsbre- 
ker - voor de grootstedelijke uitstra- 
ling - en het Rhizome-plan - voor de 
buurtgerichte invulling/

W D :  ’Hansen is een goochelaar en 
een illusionist. Er moet verder ge- 
zocht worden rraar betere ideeen en 
ervaringen elders moeten gorden on- 
derzocht. Er dreigt een keus voor het 
grauwe midden, nauwelijks boven de 
maat. De W D  kiest onomwonden 
voor het Rhizome-plan.’

Groen Links: ’Wij willen nog naden- 
ken over alle plannen. Groen Links

4
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Reaktie van een buurtbewoonster 
op plannen voor W estergasfabriek

Bewoners vóór buurtplan 
gasfabriek-gebouwen
De kansen van de plannen van Crosspoint Productions voor het 
Rhizome-Hins, ontwikkeld door Chris de Vries, zijn sterk 
toegenomen sinds de inspraak-avond op }و mei،
Een ruime meerderheid van de aanwezigen sprak de voorkeur uit 
voor dit pian. Ze zien weinig in de voorkeur van wijkwethouder 
Hokon Hansen (Groen Links) voor een kamermuziekcentrum.
De poiitieke partijen in de deeiraad ontkomen ، ٢؛  gelet op de 
uitkomsten van de inspraak, niet aan om in de definitieve 
besluitvorming rekening te houden met de wensen van de 
bewoners.

Verschillende insprekers benadruk- 
ten dat het Rhizome-plan een regio- 
naai theatercentrum bevat ter vervan- 
ging van het ?ol^entheater, dat van- 
uit verschillende gezichtspunten niet 
langer aan de eisen voldoet (bereik- 
baarheid, excentrisch vanuit Staats- 
liedenbuurt, zaalafmeting enz.). 
Zowel Cor Thesing, voormalig artis- 
tiek directeur, als de huidige artistie- 
ke leiding van het ?olanentheater, 
hielden pleidooien voor de vorming 
van een theatercentrum.

^sbreker-plan niet heiiig

Aan het begin van de avond verklaar- 
de Stadsdeelvoorzitter Maarten Vos- 
ter (?vdA), die de avond leidde, dat 
de stadsdeelraad zich nog niet gebon- 
den had en dat de inspraak de defini- 
tieve besluitvorming zeker zou kun- 
nen beinvloeden.
Vertegenwoordigers van buurtorgani- 
saties leverden kritiek op de procedu- 
re van selectie, advisering en besluit- 
vorming, alsmede op het buiten alle 
procedures om toevoegen van het 
IJsbreker-plan aan de plannen waar- 
uit gekozen moet worden.

Opiniepeiiing in voordeei 
van Rhizome-pian

Uit een aan het eind van de avond 
door Maarten Voster geheel vrijblij- 
vend gehouden peiling bleek dat een 
ruime meerderheid van de aanwezi- 
gen zich uitsprak voor een combina- 
tieplan met als trekker het Rhizome- 
plan.
Een minderheid koos voor het IJsbre- 
kerplan als trekker van een combina- 
tieplan.

Als conclusie mag worden getrokken 
dat het er nu om gaat op welke 
inspirerende wijze het Rhizome-plan 
en het Kamermuziekcentrum even- 
wichtig met elkaar kunnen worden 
verbonden.

Kritiek op keus voor Ijsbreker

Door veel sprekers werd scherpe kri- 
tiek geuit op de voorlopige keus voor 
het Kamermuziekcentrum van De 
Ijsbreker. Men vindt dit plan te 
eenzijdig, te grootschalig en teveel 
afgestemd op een elitaire groep mu- 
zieklieftebbers. Direkt profijt voor 
de bewoners van het Stadsdeel kon 
door Hokon Hansen niet worden 
aangetoond.
Opvallend was de geringe belangstel- 
ling voor het door het Amsterdams 
Monumentenfonds ontwikkelde plan: 
*Amsterdams Centrum voor de Kun-
sten’.

Een klein deel van de insprekers 
bleek wel degelijk iets te zien in De 
Ijsbreker, maar dan kleiner van opzet 
en in combinatie met het Rhizome- 
plan-

^sbreker-plan t]nanc؛<?<?l 
niet voldoende onderbouwd

Hokon Hansen argumenteerde bij 
herhaling dat het ^ ^  nziekplan؛
haalbaar is door fikse oveheidssubsi- 
dies, maar kon dit niet onderbouwen 
met harde bedragen. Ook de opstel- 
ler van het plan, Jaap Wolff, bleef 
uitermate vaag.
Chris de Vries weersprak het stand- 
punt van de wijkwethouder dat zijn 
plan niet haalbaar zou zijn met de 
motivatie dat het tien miljoen goed- 
koper is dan het kamermuziekcen- 
trum, en dat bovendien de risico’s 
worden gespreid over commerciële en 
^^com m erciële  elem enten.

Stadsdeel- en buurtprofijt

Door vertegenwoordigers van de wij- 
kopbouworganen werd het profijt van 
de verschillende plannen voor buurt 
en stadsdeel belicht. Unaniem was 
men over de enthousiaste en creatie- 
ve ideeën in het Rhizome-plan.

Donderdag !و mei organiseerde het stadsdeel een inspraakavond 
over de plannen van het Westergasfabriek. Buurtbewoonster 
Nieolette Rijpsma hield een toespraak, die hieronder is afgedrukt.

Het Amsterdams Centrum 
٧٨٨٢ ؤ  Kunsten

Dan het plan van het Amsterdams 
Monumentenfonds.
Ik vraag me af of men zich realiseert 
dat dit plan volgens het adviesbureau 
gewoon een verhuurbedrijf is, waar- 
binnen de huurders op zichzelf zijn 
gericht en geen binding hebben met 
de buurt, met stadsdeel, met het 
park, met elkaar, of met een algeme- 
ne doelstelling.
Het wordt een soort bedrijfjes-ghetto 
waar je vanuit de buurt of park niet 
naar binnen zult stappen om gewoon 
maar even te kijken.

’Wijkwethouder Hokon Hansen 
schuift een plan naar voren, dat niet 
bij de oorspronkelijke vier plannen 
hoorde, maar door hemzelf naar V O -  

ren is gebracht nadat het Grafisch 
Lyceum was afgevallen.
De stadsdeelraad heeft nimmer geko- 
7.en voor een haalbaarheidsonderzoek 
naar het kamermuziekcentrum als to- 
taalplan voor de gebouwen.

De IJsbreker-coalitie is, zonder dat 
de stadsdeelraad een besluit heeft 
genomen, als zelfstandig plan op ont- 
erechte wijze in de beoordeling en 
besluitvorming over de andere drie 
plannen terecht gekomen.

Het Crosspoint plan is het enige plan 
dat uitgewerkte ideeen heeft over hoe 
de herbestemming van de Westergas- 
fabriek bijdragen kan leveren aan het 
verminderen van de gigantische werk- 
loosheid in onze buurten (per 1992 
maar liefst 5000 werklozen in ons 
stadsdeel; waaronder veel jongeren).

De vestiging van kleine werkplaatsen 
en ambachtelijke bedrijfjes over de 
volle lengte van het gebouw aan de 
kant van de Haarlemmervaart is in 
het ontwerp een zeer interessant ele- 
ment.

b ed en k en  over de jeugd

Het is het enige plan dat volledig 
meedenkt over de jeugd binnen de 
buurten, die nu in groten getale op 
straat rondhangt en in de buurt van 
koffieshops bivakkeert.
Het is niet te hoog gegrepen als de 
jeugd als alternatief hiervoor een plan 
wordt geboden dat hoogwaardige cul- 
tuur- en kunstvoorzieningen wenst te
realiseren.

Ik praat hierbij zeer bewust niet over 
buurt- en clubhuiswerk, daar is vol- 
doende van. Nee, ik denk aan een 
muziekschool, een popschool, een 
dans- en theaterschool of een creativi- 
teitscentrnm.
Voor de jongere kinderen is gedacht 
aan het kinderkunstencentrum. Ook 
ouderen worden niet vergeten, denk 
aan de mogelijkheid van Nederlands 
toneel, operette en het Jordaans 
koor.
Maar bovenal is Crosspoint een open 
plan, afhankelijk van wat wenselijk is 
en mogelijk is kan er in het plan 
geschoven of gecombineerd worden.

Een goedkoop plan!

Iets wat je toch zeer zeker niet kunt 
uitvlakken, is dat Crosspoint onge- 
veer 30% goedkoper is dan het plan 
van D e I.Tshreker.

Als het om de financiële haalhaarheid 
en de financiële risico’s gaat, vraag ik 
me af of het IJsbreker-plan haalbaar- 
der is en met minder risico gepaard 
gaat dan het Crosspoint plan.

Een kans voor onze kinderen

Tot slot zou ik u nog willen zeggen:
Ik ben moeder van 2 opgroeiende 
kinderen. Ik hou van kunst. Ik hou 
van theater.
En ik vind dat wij onze kinderen, 
onze jeugd, nu een grote kans kunnen 
geven op een stukje culturele- 
kunstzinnige opvoeding, geconcen- 
treerd binnen de buurten in ons eigen 
stadsdeel.

Een kans, die wij hen niet mogen 
onthouden.’

Het Rhizome-Huis

En dan nu Crosspoint ?roductions, 
het plan waar de spaardammerbuurt 
voor gekozen heeft.
Uit diverse reakties die ik gelezen heb 
komt naar voren dat men het plan te 
rommelig vindt. Maar dit komt waar* 
schijnlijk omdat in het plan alles is 
gerealiseerd wat ieder ander in zijn 
plan zou willen hebben.

Gisteren was ik bij de inspraakavond 
over kunst en cultuur. Het viel me op 
dat er bruikbare voorstellen kwamen 
om het publiek te informeren over en 
toe te trekken naar exposities en 
voorstellingen, wat noodzakelijk is 
om financiële debacles te overwin- 
nen.
Ook hierin zou het plan van Cros- 
spoint een belangrijke rol kunnen 
spelen. Ik denk aan exposities in het 
cafe of een galerie aan de zijkant en 
aan de ingang.
Er dient een regionaal theater en 
cre^iviteitscentrum in het Wester- 
park gerealiseerd te worden, waarin 
de ide؟ën en uitwerkingen van het 
Crosspoint-plan zijn opgenomen, o.a. 
het kinderkunstencentrum.
Binnen het centrum zou je kunnen 
denken aan een in nieuwe vorm en 
organisatie gegoten Poianentheater, 
artoteek, taaldrukwerkplaats, even- 
tueel uitgebreid met het filmcentrum 
Cavia-

Een plan met totaalvisie

Bouwkundig is Crosspoint het enige 
plan wat een totaalvisie heeft, waarin 
ook het park wordt betrokken.
De openbaarheid van het terrein, dat 
voorheen niet toegankelijk was voor 
het publiek, wordt benadrukt.
De idealistische instelling, die alle 
groeperingen, alle cultuurdragers, ie- 
der die in het Stadsdeel Westerpark 
leeft, woont of werkt in het plan 
betrekt, mag zeker niet uit het oog 
worden verloren.

Hiermee dreigt dé• besluitvorming in 
de stadsdeelraad bij de bewoners als 
ongeloofwaardig over te komen. De 
optie kamermuziekcentrum zou al- 
leen maar uitgevoerd kunnen wor- 
den, in de vorm van een combinatie- 
plan, conform de oorspronkelijke be- 
sluitvorming hierover in de stadsdeel- 
raad op 7 juli ل992م

V ^ k e ^ ^ v e r la s t

Daarbij komt dat uit de schriftelijke 
reaktie van Professor Kohnstan^m, 
die zitting had in de adviescommissie, 
overduidelijk blijkt dat de verkeers- 
overlast in de avonduren gigantisch 
zal zijn. De Haarlemmerstraat en 
^arndam m erstraat zijn hier zeker 
niet op berekend.
De te realiseren 400 parkeerplaatsen 
kunnen alleen aangelegd worden aan 
de kant van de Staatsliedenbuurt. En 
dat terwijl men daar juist bezig is met 
het realiseren van een autovrije wijk.

Financieel niet haalhaar

Wat de financiële haalbaarheid van 
dit plan betreft, denk ik dat die een 
grote fake blijkt, als kritisch wordt 
doorgevraagd naar de zogenaamde 
financiële garanties.
Uit het maatschappelijk overleg IJ- 
oever is maar al te goed gebleken dat 
er op dit moment geen geld is voor 
het IJsbrekerplan. Een plan dat ove- 
rigens nog steeds officieel in het 
IJoeverplan staat vermeld.
Het is bekend dat het de T.Ishreker 
niet uitmaakt waar ze terecht komt. 
Na het Shaffytheater, Museumplein 
en het voormalig p^kan to o r aan de 
Pieter de Hooghstraat wordt nu het 
Stadsdeel Westerpark via Hokon 
Hansen gek gemaakt met de ambi- 
tieuze plannen voor het moderne- 
muziek-centrum.
Het gemeentebestuur zou de IJsbre- 
ker beter kunnen huisvesten in het 
Berlage gebouw, dat in financiële 
moeilijkheden zit.



HETMARCANTI ALLEGE 
DE JUISTE KOERS 

VOOR JE TQ£KOMST

^ ٨ ٧ ٠

MAVO
VBO

HET CONCERT VAN □E GROEP ,AL AMAL’ (DE HOOP) 
WAS ZEER GESLAAGD.

HET SCHR،FTELUK E*AMEN BEGON OP 11 MEI 
WE HOPEN DAT OOK DIT JAAR BIJNA IEDEREEN 

WEER HET DIPLOMA ZAL HALEN. 
INSCHRIJVEN DAGELIJKS,

LIEPST NA TELEFONISCHE AFSPRAAK.

INSCHRIJVINGEN:
^edek Hendrikplantsoen 7a, (tel. 020-6843582), 

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

De Progressieve Minderheden Partij (PMP)

Nederland en in de rest van £ ٧ ٢ ٠ -

— Het is een doelbewuste, gemoti- 
veerde en verstandige keus, uw 
belangen zullen daadwerkelijk be- 
hartigd zullen gaan worden. Voor 
nu en voor de toekomst.

Neem dit in overweging en laat zo 
spoedig mogelijk van u horen.
Wordt lid van de PMP؟

Humphrey L.Rijssel 
voorzitter P.M.P. Westerpark 
Tasmanstraat 39”’,
1013 PX Amsterdam, 020-6861505.

De maaltijden zijn dierlijk vrij met 
uitzondering van melk en vegetari- 
sehe kaas. Verder voorzien van biolo- 
gische gewassen noten en granen.
Ik kook voor iedereen individueel en 
begin met een basisbedrag van max. 
/  15,-. Mocht er meer vraag zijn of 
een constante vraag dan wordt dit 
bedrag verlaagd.

Op deze wijze heeft u altijd een verse 
maaltijd, aangepast op uw persoon. 
R.M. van Driest, Barentszstraat 85a 
1013 NL Amsterdam, 4200994.

Waarom moet een ieder en vooral de 
migranten hun stem op onze part؛] 
uitbrengen?
-  Omdat deze politieke partij door 

hun eigen betrouwbare buurtgeno- 
ten bestuurd wordt. Mensen die 
dezelfde problemen dagelijks er- 
varen, vaak dezelfde culturele ach- 
tergrond hebben, en zich veel 
makkelijker kunnen verplaatsen in 
die andere buurtbewoner.

-  Stemmen op deze politieke partij 
betekent: niet werkeloos toezien, 
maar een vuist maken tegen opko- 
mend racisme en fascisme, discri- 
minatie en vreemdelingenhaat in

Mijn naam is Rene, mijn leeftijd 25 
jaar, en ik ben in opleiding tot na- 
tuurgenezer c.q. paranormaal gene- 
zer. Om deze opleiding te kunnen 
bekostigen heb ik een full-time baan 
in drieploegendienst.

Voedingsleer vormt een essentieel 
bestanddeel van mijn opleiding, en 
ook van het genezingsproces.
Ik kwam op het idee om voor anderen 
te gaan koken omdat dit voor mijn 
studie bevordelijk is en er zelf een 
hoop van kan leren.

Op 12 mei is in Stadsdeel Westerpark 
de Progressieve Minderheden Politie- 
ke Partij (PMP) opgericht. Een poli- 
tieke partij van en vóór de etnische 
minderheden in Nederland en in Eu- 
ropa. Een partij die zich wil inzetten 
voor Surinamers, Antillianen, Ma- 
rokkanen, Arubanen, Afrikanen, 
Turken en anderen.

Waarom een eigen Politieke Partij in 
Westerpark?
— Om onze belangen beter en met 

meer zekerheid te kunnen heharti-

— Omdat we ontevreden en diep 
teleurgesteld zijn in de wijze waar- 
op de bestaande politieke partijen 
onze belangen behartigen!

— Omdat we door politieke bunde- 
ling sterker zullen staan.

— Om een echt betrouwbare, naar 
onze doelgroep toe functionele 
vertegenwoordiging in de stads- 
deelraad, gemeenteraad en Twee- 
de Kamer te krijgen, en geen 
personen die bewust als lokaas 
naar voren geschoven worden, om 
ons voor lange tijd als stemvee te 
misbruiken.

— Voor So(^1^conomische zeker- 
heid, en in de toekomst voor die 
van uw kinderen (w^gelegen- 
heid, huisvesting, onderwijs, scho- 
ling en vorming, volkgezond- 
heid).

Altijd een verse ma.a.ltijd

Georganiseerd door Stichting Beheer

Een geslaagde Floramarkt
kerplein؛op het Su

bezoekers meer dan de helft de Flora- 
markt een prima aktiviteit vindt, en 
een aanwinst voor de winkelstraat 

De Stichting Beheer hoopt met akti- 
viteiten als deze te bewerkstelligen 
dat bewoners van de Spaarndammer 
en Zeeheldenbuurt samen gaan 
werken aan een schone wereld. Om 
te beginnen in hun eigen buurt.

Een leefbare buurt

De markt maakte onderdeel uit van 
een reeks aktiviteiten, die in de 
maanden april en mei zijn gehouden, 
in het kader van het streven naar een 
leefbare buurt.
Een snel gehouden enquete heeft 
geleerd dat van de ongeveer 1000

A a h u a lin c a

De Stichting AmsterdamManagua 
was aanwezig om uitleg te geven over 
de stand van zaken van het herbebos- 
singsprojekt in Acahualinca. In de 
vorige krant heeft u meer kunnen 
lezen over dit projekt. De aktie voor 
een vrijwillige financiele bijdrage is in 
het stadsdeel een groot succes gewor- 
den.

Het Civiel Cultuurtechnisch Bedrijf 
was aanwezig met eigen kweek van de 
’Tuinderij’. Dit is een van de grootste 
en modernste kassen van Europa, 
waar zowel tuin als huiskamerplanten 
worden gekweekt.

Daarnaast demonstreerden zij hun 
andere aktiviteiten, zoals het onder- 
houd van plantsoenen en ophalen van 
straat en huisvuil. Dit laatste aan de 
hand van een vrachtwagen, die vuil 
had verzaméld in de spaarndammer- 
buurt.

Wedstrijd voor de jeugd

Voor de jeugd uit de buurt werd er 
een wedstrijd gehouden voor het 
mooiste boeket of bloemenbak.Een 
deskundige jury oordeelde dat Chris- 
tiaan van Vliet het mooiste bloem- 
bakje had gemaakt. Christiaan ging 
er met een mooie prijs vandoor! 
(Foto rechtsonder.)
Alle andere kinderen die meededen 
kregen een zaklantaarn, beschikbaaar 
gesteld door het C.C.B.

Op zaterdag 15 mei organiseerde de Stichting Beheer onder het 
motto 'Maak de buurt groen, laat de bewoners het zelf doen’, 
voor de eerste keer ٠٠٢) het Suikerplein een groen>narkt, de 
’Floramarkt’.
Er was een grote belangstelling vanuit de buurt, die natuurlijk 
mede te danken was aan het fantastische weer.
Vanaf' tien uur konden bewoners allerlei planten en bloemen 
kopen bij verschillende stalletjes. Daarnaast manifesteerde zich 
een aantal instellingen, zoals het Florence College en Greenpeace.

Doel van de aktiviteit was het brede 
assortiment van organisaties op het 
gebied van milieu en groen onder de 
aandacht te brengen.

Voorlichting werd onder meer gege- 
ven door S^dsdeelwerken Wester- 
park en de ^ntendokter van de 
Stichting Beheer. Deze hield spreek-

uur voor bewoners, over goed onder- 
h o u ^ n  hun planten. ٠

Docenten van het Florence College 
waren aanwezig om voorlichting te 
geven over de beroepmogelijkheden 
in de ’groene sektor’, een groeimarkt 
met perspectief voor toekomstige la- 
gereschoolverlaters.

ث



POLANENTHEATER

Polanenstraat174 

1013 WC Amsterdam 

Telefoon 6821311/6820255 
Fax 6867147

Bereikbaarheid:

^ ٧$ 22/28 naar Zaanstraat 

halte Knollendamstraat 

Tram 3 halte Haarlemmerplein 
Nachtbus 77

Reserveren

Maandag t/m vrijdag 

13.00-17.00 ٧٧٢

Toegangsprijzen

*Zaal ƒ 12,50/ƒ 1 0 ,- 

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

Jeugdtheater

Kinderen /  5,- / JAP 3,50 م 
tolwassenen /  7,50

^RTINGSCHEQUE

POLANENTHEATER

Buurtbewoners krijgen op 
vertoon van deze cheque 

/  2,50 korting op alle 

avondvoorstellingen. 
Kinderen م 1,5م  korting 

op jeugdvoorstellingen.

Aan beider grootse ambitie komt 
abrupt een einde wanneer zij, kort na 
elkaar, tijdens hun wilde rit naar de 
Haagse Ridderzaal door “ 
vrijkorpsen worden aangehouden en 
gearresteerd.
Zij worden gevangen gezet in een 
varkensstal van een verlaten, afgele- 
gen boerenhoeve.

Is hun rol definitief uitgespeeld en 
breekt in de Nederlanden nu een 
burgeroorlog uit? Of weerhoudt de 
dreiging uit het buitenland de subver- 
sievelingen van een te direete en 
openlijke mahtsovername?

Hoe het ook zij, de zusters hebben 
vooralsnog genoeg aan elkaar. Mid- 
den in de naeht ontbrandt er een 
strijd op leven en dood. Tot hoever 
zullen zij gaan in hun poging vorm te 
geven aan hun persoonlijke ambities? 
En is de inzet werkelijk alleen hun 
beider jacht op de troon? Of zit er 
misschien iets anders achter...?

Regie/tekst: Anke Jansen.
Spel: José Hendriks, Willie Snijder. 
Adviezen: Marleen van Delden,
Fol Eggermont.

Foto: Clemens Boon

do 24 (première) t/m za 26 juni, WO 30 
juni t/m za 3 juli, 20.30, zaal

G e j a n v e w e l l e ,  
’Een Hollandsch 
koninginnendrama’

Een fictieve historische gebeurtenis, 
gebaseerd op het ware verhaal van de 
aanhouding van de prinses van Oran- 
je op 28 juni 1787 door het vrijkorps 
van Gouda nabij de Goejanverwelle- 
sluis.

Dit Nederlandse drama van de prin- 
sessen van Oranje, Frederike en Sop- 
hie, stadhouderessen, speelt zich af 
tegen de achtergrond van het roerige 
einde der 18e eeuw. Willem VIII, hun 
broer en stadhouder van het machtige 
Holland vindt tijdens het ardappel- 
oproer te Delft per ongeluk de dood. 
Tegenstanders van de Oranjes menen 
nu het pleit gewonnen te hebben, 
maar rekenen buiten de zusters Fre- 
derike en Sophie.

Onafhankelijk van elkaar besluiten 
zij naar de Hofstad af te reizen om 
het roer der natie over te nemen, 
orde en rust te herstellen en het land 
van de dreigende ondergang te red- 
den. Zowel Frederike als Sophie 
vindt zichzelf daarvoor de meest aan- 
gewezen persoon.

Aandacht voor jonge regisseurs

Het Polanentheater besteedt ook in de maand jani weer veel 
aandacht aan het werk van jonge regisseurs, u  kunt twee 
premières en een Amsterdamse première zien in het l^olanenthea- 

Buurtbewoners hebben recht op een gereduceerde entreeprijs 
tegen inlevering van de kortingscheque onderaan deze pagina.

Programma juni 1993

Foto: Tom Croes

ze meer verloren hebben dan ze 
vinden. De hoop om het kind dat ze 
achterlieten ooit nog terug te zien 
verbleekt.

Achtervolgd door herinneringen, 
aangetrokken door illusies van weel- 
de, proberen ze in het niemandsland 
tussen droom en werkelijkheid te
overleven.

Een Theaterwerkplaats 
De Kst-produktie.
Regie: Nancy Diuguid.
Begeleiding Nederlandse versie:
Don Duyns.
Tekst: Sebastian Rarakiewir,/- 
Spel: Louk Seyffert, Bart Vanlaere. 
Choreografie: Kristien van Reusel.

voor werd benaderd, is vervolgens in 
nauwe samenwerking met Vanlaere 
en Seyffert gaan schrijven.

Dit nieuwe toneelstuk vertelt het 
verhaal van Mihai en Christina, een 
jong stel, gevlucht uit Oost-Europa 
en op weg naar het beloöfde land. 
Hun einddoel is Baltimore, Amerika, 
waar Mihai’s oom Daniël ooit naartoe 
trok tijdens de grote l^verhuizin- 
gen aan het begin van deze eeuw. 
Maar in de haven van Rotterdam, 
waar de Holland Amerika Lijn reeds 
is opgedoekt, stranden ze en raken ze 
verzeild in de illegale onderstroom 
waarin de Westerse maatschappij zich 
van haar meest duistere kanten laat 
zien.
De straten in het Westen blijken niet 
geplaveid met goud en ze beseffen dat

wo 2 t/m za 5, 20.30, zaal

Group Theatre Company 
’Dancing under the Bridge’

De Group Theatre Company bestaat 
uit de respectievelijk Vlaamse en 
Nederlandse acteurs Bart Vanlaere 
en Louk Seyffert, die de laatste jaren 
vooral in Engeland actief geweest 
zijn.

Samen schreven zij daar twee toneel- 
stukken over Oost-Europese vluchte- 
lingen die alles achterlaten voor een 
beter leven in het rijke Westen.
Voor de produktie in Nederland ont- 
stond het plan een schrijver te vragen 
een bewerking te maken van de al 
bestaande stukken. De Engelse au- 
teur Sebastian Baczkiewicz, die daar

Van dan af is niets meer wat het leek 
te zijn. Want deze jongen keert de 
wereld binnenstebuiten. Leeft in de 
hoogste versnelling. En speelt graag, 
maar met vuur.
Vijf vrouwen willen meespelen in zijn 
spel. Maar kennen de inzet niet: 
leven of niet ècht leven, dat is de 
prijs. Dan zijn er geen wetten meer, 
maar is het ieder voor zich.
Wie blijft overeind? En wie duwt wie 
de afgrond in? Je lieve moeder? Je 
fijne zusje? Of spring je toch maar 
beter zelf?

Mishima schreef ’Madame de Sade’ 
op basis van historische gegevens؛ hij 
plaatst vijf belangrijke vrouwen uit 
het leven van de beruchte Markies 
samen in een Farijse Salon.
Terwijl buiten de revolutie in aan- 
tocht is wordt binnen op het pluche 
een zinderend, vals en vaak lachwek- 
kende strijd op leven en dood gestre-

Want wat gebeurt er als ,passie’ je 
leven betreedt? Kies je, of kies je 
niet? Of is er dan geen keuze meer? 
Madame de Sad^ is ’Dynasty’ op 
hoog niveau, een soap, absurd als het 
leven zelf!

F ^ n e ^ h e a te rsc ^ p ro d u k tie
Regie/bewerking: Jan-Eric Hulsman. 
Spel: Patty Fontier, Esther Roord, 
Trins Snijders, Carolien van den 
Berg, Heddy Lester.

Foto: Michael Kooren

Een zonnige toekomst strekt zich lui 
voor hen uit. Dan stapt een mooie, 
blond gekrulde jongen hun leven 
binnen: charmant, prikkelend, amu- 
sant. De ideale echtgenoot, schoon- 
zoon en minnaar- Denken ze...

Zijn naam: Markies de Sade.

WO 9 (try-out), do 10 (première), za 
12. do 17 t/m za 19,20.30, zaal

Madame de Sade 
van Yukio Mishima

Frankrijk 1763. Vijf vrouwen, rijk, 
bevoorrecht én gelukkig. Denken



Buurthuis Verzet
Hembrugstraat 156, telefoon 6840124

Varen in O verijssel
op ons wacht. Na deze maaltijd kuni 
u in de museumboerderij van alle؛ 
aan de weet komen over dit dorp.

u moet dit schitterende stukje natuui 
en dat unieke dorp echt gaan zien. 
Prijs: /  61,- per persoon.

Inschrijven:
Peter ^ ٧ ١ ١ ١ ^, Buurthuis Verzet, 
Hembrugstraat 156, 6840124.
Netty Lingers, De Reiger, 
van Reigersbergenstraat 65, 
telefoon 6845676.

Op donderdag 24 juni organiseren de 
buurthuizen De Reiger en Verzet een 
bustocht. We gaan dit keer varen in 
de kop van Overijssel.

Met een speciale rondvaartboot gaan 
we ,s morgens de Weerribben door- 
kruizen. In dit ongerepte gebied met 
zijn smalle sloten en kreken kunt u 
genieten van zowel flora als fauna. 
Aan boord wordt een kopje koffie 
met gebak gereserveerd.
Na deze boottocht brengen we een 
bezoek aan Staphorst, waar het diner

Wandelen in de
Spaamdammerbuurt

u kunt kiezen uit woensdagmiddag 9, 
16 of 23 juni.
Start: 14.30 uur in Buurthuis Verzet. 
Duur: ongeveer een uur.

u dient zich vooraf in te schrijven, 
individueel of per groep, bij Buurt- 
huis Verzet. De kosten, één gulden, 
betaalt u op de dag zelf.

In juni kunt u, onder leiding van een 
deskundige gids, op drie woensdag- 
middagen een wandeling maken door 
de Spaamdammerbuurt. De gids ver- 
telt u over de buurt van vroeger en

De wandeling is bestemd voor buurt- 
bewoners en andere belangstellenden 
die meer over de buurt willen weten.

Lezen en schreven  
kan je niet kopen
In de vorige Krant heeft u kunnen lezen «ver minstens 8% van de 
Amsterdammers die niet of niet goed kunnen lezen en schrijven. 
In deze krant laten we twee mannen aan het woord, André en 
Johan. Zij hebben les aan de ^pen School.

School, dat je daar nog kon leren 
lezen en schrijven. Ik durfde eerst 
niet samen met andere mensen in een 
klas te zitten. Toch ben ik gegaan. Ik 
durfde niet naar binnen en ik ging 
terug naar huis. Toen ik voor mijn 
deur stond, dacht ik: ”Nee, je kunt 
niet altijd blijven vluchten” . Dus ik 
ben weer terug gegaan, de lerares 
heeft mij erg aardig ontvangen. Er 
zaten aardige mensen in de groep.

Ik heb alleen maar voordeel van de 
school. Ik heb een hoop geleerd in die 
korte tijd. Ik weet wat ik op school 
leer kan ik niet leren als ik op straat 
loop. Al had ik een hoop geld ver- 
diend één of twee miljoen, lezen en 
schrijven kan je niet gaan kopen. Je 
moet het gewoon leren. Ik voel me 
heel sterk, mijn leven bloeit door het 
lezen en schrijven.
Ik heb nu een baan gevonden. Ik wil 
hard gaan werken en veel sparen. 
Over drie jaar wil ik een eigen zaak 
openen.’

Wilt u (beter) leren schrijven en le- 
zen?

De Open School biedt taal- en reken- 
cursussen voor beginners en gevor- 
derden, voorwerkcursus (voor vrou- 
wen), Engels en computercursussen.

Inlichtingen:
Open School voor Volwassenen, 
Marnixkade 37, 6224508 (9-13 uur).

Johan: ’Niemand wist dat ik niet kon 
lezen en schrijven. Voor mijn werk 
had ik het niet echt nodig. In de bouw 
werk je met een tekening en van een 
tekening kon ik alles lezen.
Mijn geld tellen en tekenen kon ik 
ook wel. Maar iets lezen dat kon ik 
niet. Alleen moest ik alles onthou- 
den, straatnamen, huisnummers, 
want ik moest het doorgeven.

Elke week moest je een weeklijst 
maken. Wat je allemaal gebruikt 
hebt. Dat schreef mijn vrouw dan 
’s-avonds allemaal op. Dat gaf ik dan 
aan de baas. Zo heb ik het al die jaren 
gedaan.

Vroeger kon ik bijvoorbeeld ook niet 
zien of er uitverkoop was. Dan hin- 
gen er wel borden in de winkel, maar 
ik wist niet wat er op stond. Nu wél: 
Alles aan dit rek halve prijs. Alles is 
dit jaar voor mij zoveel gemakkelij- 
ker geworden.’

André zit nu een jaar op de Open 
School voor Volwassenen- In Surina- 
me is hij vroeger wel naar school 
geweest, maar nooit verder gekomen 
dan de tweede klas. Zijn hele leven 
heeft hij er last van gehad dat hij niet 
goed kon lezen en schrijven.

م ق س
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ANDERE BRILOP!

pde radio over de ©pen؛ïk hoorde o

Eerste vrouwenbadhuis 
in Nederland geopend

Het onderzoek maakt duidelijk dat 
allochtone vrouwen de voorkeur ge- 
ven aan een strikt gescheiden badhuis 
boven een gemengd badhuis met ver- 
schillende tijden voor mannen en 
vrouwen.
Een ruime meerderheid van Turken 
en Marokkanen staat positief tegen- 
over de komst van een hammam.

In 1992 heeft het stadsdeel Wester- 
park besloten een vrouwenbadhuis te 
starten en daartoe de hammam te 
laten verbouwen en inrichten voor 
200-duizend gulden.
Voor het beheer van de hammam is 
een co^dinatrice aangesteld. 
Gehoopt wordt op 70 bezoekers per 
dag.

D e tarieven in de Hammam:

/  10,- boven de 18 jaar.
/  7,50 tussen de 12 en 18 jaar.
/  5,- onder de 12 jaar.
Houdsters van een stadspas krijgen 
korting.

٠٢ donderdag 6 mei opende minister Hedy d’Ancona van WVC 
de vrouwenhammam in de Zaanstraat. Deze hammam is het 
eerste vrouwenbadhuis in Nederland.
Het b^ngrijkste doel van dit project is " vrouwen een
veilige plek te geven waar ze elkaar, maar ook Nederlandse 
vrouwen kunnen ontmoeten.
De verwachting is dat het badhuis vooral bezocht zal worden door 
Turkse en Marokkaanse vrouwen.

-  Er kunnen werkervaringsplaatsen 
voor allochtone werklozen gescha- 
pen worden.

-  Door de gemeente en andere sub- 
sidiegevers is bijna voor een half 
miljoen geïnvesteerd. Een andere 
bestemming zou kapitaalvernieti- 
ging betekenen-

In 1991 werd in opdracht van het 
stadsdeel een onderzoek gepleegd in 
de vorm van gesprekken met buurt- 
en migran^organisaties en een ver- 
gelijking van marktonderzoeken on- 
der Turken en Marokkanen in Den 
Haag, Utrecht en Nijmegen.

In 1988 is het gebouw in gebruik 
geweest als hammam, maar het heeft 
slechts korte tijd gefunctioneerd. Be- 
gin 1989 is de inboedel verkocht en de 
stichting hammam failliet verklaard. 
In 1990 kreeg het stadsdeel Wester- 
park het behee؛ overgedragen van de 
gemeente. Het gebouw stond op dat 
moment leeg. Het stadsdeel vond het 
om drie redenen belangrijk om on- 
derzoek te doen naar de exploitatie- 
mogelijkheden als hammam:

-  Het is een veilige plaats waar 
vooral allochtone groepen elkaar 
kunnen ontmoeten.

Natty Culture wint
zaalvoetbalcompetitie

Laatste speelronde

O V S-’tZwabbertje 2-2
Dynamo-Faas Wilkes 5-2
Charly Boys - De Kansarmen 4-4
sscw - Concordia Frus 0-5
N^ty Culture-OVS 4-2
Faas Wilkes- ’tZwabbertje 3-2

competitie weer starten in oktober. In 
de Staatskrant en de Buurtkrant zal 
dan een oproep tot inschrijving ge- 
plaatst worden.

Een prettige zomerJ
Ted Jorritsma, sportbuurtwerker,
telefoon 5810481.

Eindstand

De rekreatieve zalvoetbalkompetitie 
voor volwassenen in de beide sport- 
centra die ons Stadsdeel rijk is: Bre- 
dius en Hogendorp, is na 27 weken 
fen einde. .

Er is er met veel inzet gespeekl door 
alle ploegen. Positief waren het hoge 
spelniveau, het meestal goed accepte- 
ren van een nederlaag en het meestal 
op tijd komen van de ploegen.

Een schaduw over de nu afgelopen Naam gesp• gew. verl. gel. punten saldo
kompetitie was de m ihndeling van 1. Natty Culture 27 21 2 4 44* +79 André: ’Ik kon mijn naam schrijven,
een van de scheidsrechters in april. 2. Charly Boys 27 • 14 9 4 32 +27 maar verder niets. Ik probeerde het
Deze zaak leidde onder meer tot 3. Dynamo 27 13 8 6 32 +39 altijd te verbergen. Ik was altijd
uitsluiting van de betroffen ploeg en 4. ’t Zwabbertje 27 13 10 4 28* + 7 zenuwachtig als ik post kreeg. Ik kon
diverse maatregelen ter verhoging 5. Conc. Frustazione 27 11 12 4 26 -و niemand vragen om me te helpen met
van de veiligheid. Ook zijn de 6. Faas Wilkes 27 10 13 4 24 — 6 de post. Was het een boete of was er
ploe^^dersbetrokken bij het zoeken 7■ OVS 27 7 16 4 18 -36 iets gebeurd? Ik kon het niet lezen.
naar wegen om dit soort calamiteiten 8. Kansarmen 27 •6 18 3 15 -64 Als ik naar een disco ging waar je lid
in de toekomst te voorkomen. 9. SSCW 27 5 22 0 10 -82 moest worden, verzon ik een smoesje

* = 2 punten in mindering gebracht wegens wangedrag.
Indien een en ander tot bevredigende 
maatregelen leidt, zal de volgende



maar vooral door bewonersinitiatie- 
ven te ondersteunen, zoals we doen 
bij de al eerder genoemde bewoners 
van Suikerplein of Boekinghangen, of 
bij de geveltuinen-actie.

Daarbij zullen we de bewoners niet 
altijd direct tevreden kunnen stellen. 
Soms omdat ook wij fouten maken, 
soms omdat het uitvoeren van zaken 
wat meer tijd kost dan bewoners 
willen en soms ook omdat we het met 
die bewuste groep bewoners niet eens 
zijn. Maar we zullen de bewoners 
zeker serieus blijven nemen.
En de voorbeelden van de eigenlijk 
onmogelijke opknapbeurt van de WO- 
ningen in de Hembrugstraat die toeh 
word؛ uitgevoerd, de herziening van 
de plannen in het spaarndammer- 
plantsoen, de komst van een ambu- 
lant jongerenwerker, enz. enz., laten 
zien dat er een stadsdeelbestuur is dat 
wel degelijk luistert.

Maarten Voster, PvdA 
Voorzitter Stadsdeelraad 
Westerpark

lang een sterke politieke en kültürele 
stroom geweest die aangaf dat het 
eigen (financiële) succes het belang- 
rijkste is, dat alleen de eigen ont- 
plooiing centraal staat en dat sociale 
doelen een beetje ’soft’ zijn.

Er is een groeiend besef dat de 
samenleving daarmee niet verder 
kan. Maar zo’n sociale vernieuwing 
breng je niet van vandaag op morgen 
teweeg. Het vergt een wat langere 
adem om te zorgen dat weer meer 
mensen waardering en dus ook zin 
krijgen om zich actief in te zetten 
voor sociale doelen, om te zorgen dat 
ook die nu anders samengestelde 
bevolking weer meer sociale verban- 
den krijgt, om duidelijk maken dat 
we een aantal regels handhaven om 
op een beetje solidaire manier samen 
te leven.

Het stadsdeel wil en kan daarin een 
rol spelen. Soms door zelf initiatieven 
te nemen (bijvoorbeeld door stads- 
wachten in te zetten, door taalkursus- 
sen voor migranten uit te breiden),

Reaktie van Stadsdeelvoorzitter Maarten Voster 
op artikelen in de vorige Buurtkrant

Geef de Stadsdeelraad 
een eerlijke kans!

het Suikerplein, in het complex Bok- 
kinghangen en het Marokkaans Huis. 
Daarbij is de bevolkingssamenstelling 
in de buurt de afgelopen jaren veran- 
derd: nieuwe jongere bewoners en 
migranten zijn in de buurt komen 
wonen.
Tegelijk is in de afgelopen tien vijf- 
tien jaar in de samenleving de sfeer 
veranderd. Er lijkt minder waarde- 
ring voor het je inzetten voor een club 
of vereniging, mensen lijken soms 
minder aanspreekbaar om rekening 
te houden met een ander. Er is jaren

ه
WESTERPARK

Open brief aan Chris de Vries, 
voorzitter van het W^kopbouworgaan 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.

tussen of binnen buurtorganisaties 
hier uitgebreid te benoemen.
Wat ik wel konstateer is een sfeer van 
wantrouwen die is ontstaan. Vanuit 
deze sfeer is het erg makkelijk om 
tegen een gezamenlijke ’vijand’ aan 
te trappen, in dit geval de deelraad. 
Zolang men elkaar niet vertrouwt en 
men elkaar geen enkele ruimte geeft, 
is het zo goed als onmogelijk iets 
positiefs van de grond te tillen. Zowel 
mèt als zönder het stadsdeel.
Het is dan ook goed dat er een frisse 
wind door het wijkopbouworgaan 
gaat waaien. Ik ben er van overtuigd 
dat er genoeg goedwillende mensen 
in de buurt wonen, die hun handen 
uit de mouwen willen steken.
Het wijkopbouworgaan kan dan weer 
worden wat het hoort te zijn: een 
platform voor buurtbewoners, dat in 
staat is daadwerkelijk de leefbaarheid 
in de buurt te verbeteren.

Beste Chris, tot zover enige kritische 
woorden.
Om misverstanden te vermijden: het 
is bedoeld als konstruktieve bijdrage 
aan de diskussie. In die diskussie ben 
ik zeker bereid ook het funktioneren 
van de deelraad kritisch onder de 
loep te nemen.
Maar dan wel met de intentie er 
samen uit te komen. Zonder naar 
elkaar met een beschuldigend vinger- 
tje te wijzen. Zoals jij in jouw artikel 
deed en ik hier in het mijne.

Met vriendelijke groet,
Henk Grool, fraktievoorzitter 
Groen Links Westerpark

Hoewel het Wijkopbouworgaan 
(waar ik meer dan 10 jaar in heb 
meegedraaid) ruimschoots op tijd op 
de hoogte was van de komst van de 
stadsdeelraad is het niet in staat 
geweest hierop zijn werkwijze af te 
stemmen. De struktuur werd er niet 
op aangepast, en er werden geen of 
nauwelijks nieuwe vrijwilligers ge- 
worven.
Daardoor heeft het Wijkopbouwor- 
gaan zich niet kunnen ontwikkelen als 
volwaardige medespeler of, als je 
wilt, tegenspeler van de stadsdeel-
raad- ,

Ook de resultaten van de Stichting 
Beheer, een stichting die zich toch 
vooral richt op de leefoaarheid, zijn 
niet optimaal. Zo is de participatie 
van buurtbewoners achtergebleven 
bij de verwachtingen.

Bovendien zijn de taken van genoem- 
de organisaties niet altijd even duide- 
lijk. Zo beperkt de Stichting Beheer 
zich niet tot haar uitvoerende taken, 
maar neemt zij specifieke taken (zo- 
als inspraak) over van het Wijkop- 
bouworgaan.

Daarnaast zijn er tussen diverse in- 
stellingen in de buurt de nodige kon- 
flikten geweest. Konflikten, die niets 
met het funktioneren van de stads- 
deelraad te maken hebben, maar wel 
bijdragen tot een sfeer die niet erg 
uitnodigend is voor potentiële vrijwil- 
ligers.
Ik heb geen enkele behoefte om alle 
voorbije of nog spelende konflikten

آلأ محف ؛قءء

ء:'؛;ت: ن أثق
٠ م ٠ ي٠

In de vorige buurtkrant stond een aantal artikelen met een zowel 
voor het stadsdeel Westerpark, als voor de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt en ha^r buurtorgnisaties nogal negatieve strek-

,De buurt verpaupert, het stadsdeel is bureaucratisch en luistert 
niet naar de wensen van de bewoners, de buurtorganisaties z^n 
levensmoe en de bewoners z^n niet meer aktief te kri]gen% zo 
luidde ongeveer de boodschap،
Ik wil daar toch een paar k^tekeningen bij’ maken.

Beste ChriS;

Onlangs hadden wij een diskussie 
over je artikelen in de Buurtkrant van 
mei. Daarbij daagde je me uit hierop 
schriftelijk te reageren. Een uitdaging 
die ik hierbij aanneem.

In je artikel haal je fel uit naar het 
funktioneren van de Stadsdeelraad 
Nu zal ik de laatste zijn om te 
beweren dat daar alles koek en ei is. 
Integendeel, zonder twijfel valt er 
veel op aan te merken.

Maar de nadruk in je artikel ligt op de 
verhoudingen tussen buurtorganisa- 
ties en het stadsdeel. Het slecht funk- 
tioneren van diverse buurtorganisa- 
ties wordt toegeschreven aan ’bureau- 
cratische, ambtelijke en politiek on- 
wil van het stadsdeel’.
Dit lijkt mij, om het zacht uit te 
drukken, wat ongenuanceerd.

Je stelt dat ’voordat de buurt in 1994 
een nieuwe stadsdeelraad Westerpark 
kiest, in het openbaar zal moeten 
worden gesproken over het funktio- 
neren van de raad’. Wij, als Groen 
Links, doen daar graag aan mee. 
Echter, als je wilt diskussiëren over 
de relatie tussen buurtorganisaties en 
het stadsdeel, moet je ook de moed 
hebben je eigen funktioneren ter dis- 
kussie te stellen.

Ten behoeve van de komende diskus- 
sie (en omdat de aanval nog steeds de 
beste verdediging is) hierbij een voor-
zet.

. :ي
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Maarten ٧٨٧٢٢

lof over de reiniging. Nieuwe voorzie- 
ningen, zoals de speel-o-teek in Ver- 
zet of de seniorenwoningen in de 
Spitsbergen- en^ straks ook in de 
^andam m erstraa t, bieden mensen 
meer mogelijkheden.

Ik weet dat veel bewoners teleurge- 
steld zijn omdat oude sociale verban- 
den en buren uit de buurt zijn ver- 
dwenen. Maar niet alles is weg: de 
clubs zoals open Huis en Hebron of 
die in De Bogt/Westerbeer, speel- 
tuinverenigingen en buurthuisgroe- 
pen bestaan voort en worden vanuit 
het stadsdeel ondersteund. En ook 
nieuwe groepen ontstaan, zoals rond

In het stadsdeel Westerpark, en zeker 
ook in Spaarndammer- en Zeehel- 
denbuurt, wonen veel mensen die het 
matschappelijk niet makkelijk heb- 
ben. In vergelijking met de rest van 
Nederland is het inkomen lager, de 
werkloosheid hoger en de gezondheid 
slechter, om maar een paar dingen te 
noemen. Dat was overigens in het 
verleden ook al zo.

Maar ook voor de bewoners in dit 
stadsdeel zijn er inmiddels wel zaken 
verbeterd: Door de stadsvernieuwing 
zijn niet alleen de woningen verbe- 
terd, maar ziet ook de buurt er beter 
uit. Ondanks de hondedrollen (waar 
ik ook geen eenvoudige oplossing 
voor weet) hoor ik veel bewoners vol

D iscussieer mee over 
deelraad en buurtorganisatie

satie, het wijkopbouworgaan en/of 
andere buurtinstellingen in relatie tot 
de leefoaarheidsaanpak in onze 
buurt, om deze mening kenbaar te 
maken in de Buurtkrant.

De redactie wil hiermee de discussie 
over de positieve en negatieve effec- 
ten van de komst van de stadsdeelor- 
ganisatie Westerpark ”open” gooien. 
Dit met het oog op de komende 
deelr^sverkiezingèn in maart 
1994.

Naar aanleiding van een kritisch ver- 
haal in onze laatste Buurtkrant over 
de betrokkenheid van bewoners bij 
de leefbaarheid van de Spaarndam- 
mer-en Zeeheldenbuurt, waarbij het 
functioneren van de stadsdeelorgani- 
satie en de buurtorganisaties ter dis- 
kussie worden gesteld, zijn een aantal 
reacties binnen gekomen.

Bij deze nodigen wij een ieder uit, die 
een eigen mening heeft over het 
functioneren van de stadsdeelorgani-



BUURTOVEREG

WESTERGASFABRIEK

Op 13 mei organiseerde het stadsdeel een buurtavond over de plannen die 

er zijn ٧ ٠ ٠ ٢  een nieuwe bestemming ٧ ٠ ٠ ٢  de oude w ^ergasfabriek. Er 

kwamen ongeveer ١̂٠  bewoners op deze avond af. ٧ ٠ ٠ ٢  de nieuwe 

bestemming van de Westergasfabriek zijn eerder plannen nader uitge- 

werkt. Eén van die plannen of een €ombinatie van plannen wordt de basis 

van de nieuwe bestemming. Wijkwethouder Hokon Hansen sprak die 

avond zijn voorkeur uit voor de plannen van de Ijsbreker als voornaamste 
toekomstige bewoner.

T E N T I E

Overige plannen

Voor de twee overige plannen, een 

Amsterdams centrum voordeKun- 

sten en een Centrum voor Bouw en 

Civiele Techniek, bestaat bij zowel 

het Bestuur als bij de aanwezigen 

weinig animo.

Verder verloop

In de vergadering van de commis- 

sie Stadsdeelwerken op 27 mei zijn 

de plannen, het verslag van het 

buurtoverleg en de reacties van de 

w ijkwethouder besproken. De uit- 

slag hiervan is op dit moment nog 

niet bekend.

De stadsdeelraad beslist in haar 

vergadering van 15 juni welk plan 
w ordt uitgevoerd-

Meer informatie? Bel 5810 425

huis aan huis inzameling

^ E IN
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zaterdag 12 JUNI a.s.

(let op de geluidswagen)

Ijsbreker

Het plan dat is ingediend door cul- 

tureel centrum de Ijsbreker maakt 

volgens Hansen de meest solide 

indruk. Het kan bovendien rekenen 

op flinke subsidie.

De Ijsbreker heeft het plan om in de 

Westergasfabriekeencentrumvoor 

moderne muziek te vestigen. Veel 

aanwezigen menen dat het plan 

door een te kleine groep w ordt ge- 

waardeerd om zoveel ruimte op het 

gasterrein te bezetten. Bovendien 

zou het plan andere (buurt)activi- 

teiten ter plaatse te zeer beperken. 

De positieve punten van het plan, 

dekwaliteitvanhet rapport, de steun 
die het geniet bij hogere overheden 

en de mogelijke uitstraling naar de 

buurt worden gemengd beoor- 

deeld.

Rhizome

Een ander plan, het Rhizome-sce~ 

nario, krijgt de meeste steun bij de 

aanwezigen. Daarbij w ordt de tw ij- 

fel van Hokon Hansen aan de finan- 

ciële haalbaarheid terzijde gescho- 

ven. Dat het plan m het bijzonder 

voor de buurt is ontwikkeld, maakt 

het per definitie favoriet; vonden 
velen.

VERGADERINGEN JUNI
Devérgaderingen beginnentelkens 

om 20.00 uur en vinden plaats op 

het stadsdeelkantoor westerpark 

Haarlemmerweg 8-10 

Van 20.00 to t 20.30 uur is het voor 

bewoners m ogelijkom  decommis- 

sie of de raad toe te spreken over

o n d e rw e r^d ie n ie to p d e a g e n d a ’
staan

Heeft ٧  vragen?

Neem contact op met de afdeling 

Voorlichting van het stadsdeel, of 

kom eens langs

De agenda's en de bijbehorende 

vergaderstukken zijn te verkrijgen 

bij de afdeling Voorlichting 

tel 5 و1م3مم

Stadsdeelraad
Dinsdag 16 ٣٨؛

Commissies van Advies

Financieën
woensdag 9 juni

Stadsdeelwerken/Verkeer&Milieu

woensdag 23 juni

Wonen & Economie

dinsdag 22 juni

Welzijn & Onderwijs

dinsdag 29 juni

Algemene Zaken/Personeel en 

Organisatie 

Sociale Vernieuwing/Werk

woensdag 30 juni

Verder verloop

In de vergadering van de commis- 

sie Welzijn en Onderwijs van 29 

juni a.s. zal de conceptnota, het 

verslag van de inspraakavond en 

de reactie van de portefeuillehouder 

besproken worden.

Daarna zal de deelraad de defini- 

tieve nota in haar vergadering in 

september vaststellen.

het Medisch Centrum Houtrak, in de Houtrijkstraat 7 76. Heeft u een ٨^٢ De Sociaal Raadslieden zijn verhuist 
vraag ofeen probleem waar u alleen niet uitkomt? De sociaal raadslieden helpen u gratis. Van voorlichting over

formulieren. ٧^٨ hulp bij het invullen ؛٥؛ uitkeringen en huursubsidie 
02 93 682 72.00 uur. w ilt u meer weten? Bel 9.00 ؛٠؛ Het spreekuur is op maandag, dinsdag en donderdag van

CULTUURSPREIDING IN 
WESTERPARK

De spreiding van kunst en cultuur, met name onder achtergestelde 

groepen, heeft de meeste aandacht in het kunstbeleid van het stadsdeel. 

Het stadsdeel organiseert daarom wellicht een conferentie over 

kunstspreiding in 1994. Verder zal het stadsdeel mogelijk het plan onder- 

steunen voor een jaarlijks terugkerend intercultureel jeugd(dans)festival.

Dit is in het kort het resultaat van de 

inspraakavond overdeconceptnota 

Kunst en Kuituur in Westerpark, die 

op 12 mei jl. plaatsvond. Ongeveer 

30 belangstellenden bespraken met 
MaartenVoster(portefeuillehouder 

Kunsten Cultuuren starisdeelvoor-
zitter)degenoem denota.Datgroot-

schalige ontwikkelingen zoals de 

Westergasfabriek en de IJ-oevers 

niet in de conceptnota genoemd 

werden, werd als een gemis erva- 

ren.

W esterpark B ö lge  Belediyesi yönetim i ٧ ^ 
görevlileri, bölgesindek i islâmi inanışta olan 
sakinlerine m utlu kurban 
bayramı diler.

م ب ط م ؛ ش ر ه ه ا  ا

Westerpark سمءمح/فيصمح/تجميء سءق 

ئ ب ط ع م م ت ر ضي ؛س

stadsdeel ٧؛؛،؛ medewerkers _ء Het bestuur en 
Westerpark wensen de Islamitische bewoners van het 

!prettige feestdagen ؛س،؟اءءا

حا م ث ا ء؛ق أ ث ح م أ ق ء ئ ء ؛ ح م أ م ث

HET 
BREDIUSBAD 

IS WEER 
GPEN!

Vanaf zaterdag 15 mei kan er weer 

inde buitenlucht gezwommen wor- 

den.

Openingstijden

Het verwarmde bad met speel- en 

zonneweide is geopend van 10 tot 

18.00 uur, op woensdag en vrijdag 

to t 19.00 uur. Op werkdagen kun je 

ook 's ochtends vroeg tussen 7.00 

uur en 9.00 uurterecht. Tijdens deze 

uren is naakt7Wftmmentoegestaan.

Meer informatie? Bel 68 29 116 of 

haal de fo lder bij het zwembad, 

S paa rndam m erd ijk  306 o f het 

stadsdeelkantoor, Haarlemmerweg 

8- 10.

r .

In Amsterdam in het stadsdeel Westerpark zijn de ge- 

meentelijke ouderencentra De Bogt/Westerbeer en De 

W erf gevestigd . De Bogt/W esterbeer om va t een 

verzorgingshuis voor ca. 180 bewoners en 94 aanleun- 

woningen. H etcentrum iseindjaren '70 na acties vanuit de 

spaarndam m erbuurt to t stand gekomen. Zowel door de 

bewoners van het centrum, als door de diensten aan de 

ouderen in de omgeving bestaat een sterke band m et de W c S L c r p a r K  
buurt. De Werf is een verzorgingshuis voor ca. 85 bewoners dat in 1992 in de 

Frederik Hendrikbuurt is geopend. De ro l van het huis naar de oudere bewoners 

in de om geving is nog in ontwikkeling. Beide centra zijn door hun eigen 

directievoering relatie f zelfstandig. Ze werken samen waar het m ogelijk is en 

hebben ooksamenwerkingsverbanden met andere ouderencentra en verpleeg- 

huizen. Beide centra vallen ٢^٠٨  verantwoordelijkheid van de stadsdeelraad 

Westerpark. De deelraad heeft d itja a r besloten het bestuur over te dragen aan 

een in te stellen bestuurscommissie.

-inzicht in externe omgevings 

factoren

-juridische kennis.

De dage lijkse  le id ing  en de 
beleidsvoorbereiding van de in- 

stelling is gedelegeerd aan de 

directie. Van het bestuur wordt 

vooral sturing op hoofdlijnen ver- 

wacht. Het bestuur zal ongeveer 
8 maal per jaar vergaderen. Reis- 

en andere onkosten worden ver- 

goed.

Nadere informatie kunt ٧ inwin- 

nen bij het sectorhoofd Welzijn 

en Onderwijs M. Bogers, telefoon 

020 - 5810 406. Als ٧ geïnte- 

resseerd bent kunt ٧ binnen 14 

dagen na verschijning van deze 

advertentie in dit blad een brief 

schrijven aan het hoofd Welzijn 

en O nderw ijs  van stadsdeel 

Westerpark, Haarlemmerweg 8- 

10, 1014 BE Amsterdam.

De ouderencent ra De Bogt / W esterbeer 

en De W erf zoeken

BESTUURSLEDEN

Van de bestuursleden w ordt het 

volgende verwacht:

-bestuurlijke ervaring 

-affin ite it met de gezondheids- en 

ouderenzorg

-goede contactuele en represen 

tatieve vaardigheden.

Daarnaast w ordt gezocht naareen 
of meer van de volgende kwalitei-

-onderhandelingsvaardigheden 

-financieel-economische kennis, 

bij voorkeur op het gebied van 

gezondheids- en ouderenzorg 

-kennis op het terrein van perso 

neelsbeleid
-kennis van zorgverlening in de 

gezondheids- en ouderenzorg 

-inzicht in strategische beleids 

voering_______________________
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Nieuwe huurverhogingsregels

Huurders, 
let _ء uw geld

woo Spaarndammer- en 
z ^ ld e n h u u r t  houdt extra 
woon-huurspreekuren

Als u als huurder/bewoner van me- 
ning bent dat de aangekondigde huur- 
verhQging niet redelijk is, kom dan 
langs op het woonspreekuur of de 
extra huurspreekuren in het advies- 
en informatiecentrum, Spaarndam- 
merstraat 143: donderdag 10.00-13.00 
uur en 18.00-19.30 uur door Har 
Brandse, W.o.o.-medewerker;
Ook kunt u dagelijks bij het Wijkop- 
bouworgaan terecht om een afspraak 
te maken voor de desbetreffende 
spreekuren. Telefonische afspraken 
kunnen eveneens gemaakt worden, 
telefoon 6K29773.

Bewonerscommissie wonen

Indien u als bewoner of bewonersor- 
ganisatie in uw complex actie wilt 
voeren tegen de huurverhoging, te- 
gen achterstallig onderhoud of gebrek 
aan wooncomfort, meldt u zich dan 
bij het W ijko^uworgaan voor na- 
der advies daarover.
Het is ons voornemen om een kleine 
werkgroep van bewoners binnen de 
^aarndammer-en Zeeheldenbuurt te 
formeren, die zich specifi؟k gaat rich- 
ten op huur- en woongenot belangen.

Wijkopbouworgaan 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt

De komende weken zullen de bewo- 
ners van huurwoningen in onze buur- 
ten weer geconfronteerd worden met 
huurverhoging per 1 juli. Deze huur- 
verhoging is aan een aantal regels 
gronden.

— De verhoging is gebonden aan een 
maximum van 6%, en dient onder- 
bouwd te worden met een juiste 
puntentelling voor het geleverde 
woongenot.

— De nieuwe huur mag niet boven de 
maximale redelijke huur worden 
vastgesteld, zoals deze vanuit pun- 
tentelling en woongenot geldt.

— Woningbouwverenigingen dienen 
gemiddeld over hun totale bezit 
4.75% huurverhoging te realiseren 
(de zgn. huursombenadering).

Deze woonlastenverzwaring vindt 
plaats onder een nieuw huurverho- 
gingsbeleid.
Huiseigenaren en verhuurders van 
woningen hebben de gelegenheid ge- 
kregen om in onderhandeling met de 
huurders jaarlijks zelf de hoogte van 
de huurverhoging te bepalen.

De moeilijkheid voor huurders is dat 
er geen wettelijk statuut is vastgesteld 
over de wijze waarop met het stand- 
punt van de bewoners moet worden 
omgegaan door de huiseigenaars. De 
bewonerspositie is daardoor vrij 
zwak-

Wie doet Wat aan 
Onderhoud?
Huisbazen zijn wettelijk verplicht hun woningbezit goed te 
onderhouden. Doen ze dat niet, dan is er sprake van slecht of 
achterstallig onderhoud. Daar hoeft u als huurder geen genoegen 
mee te nemen.
Hieronder vermelden wij in ’t kort wat u kunt doen om uw 
huisbaas te bewegen uw woning te onderhouden.

Dit formulier en hulp bij het invullen 
zijn verkrijgbaar op de huurspreeku- 
ren.

4. Aanschrijving door de 
gemeente

Als de huisbaas de onderhoudsklach- 
ten niet op uw verzoek verhelpt, kunt 
u de Gemeente vragen om de eige- 
naar van uw woning d.m.v. een ,Aan- 
schrijving’ te sommeren het nodige 
onderhoud te verrichten

Het adres: Bouw- en Woningdienst 
Amsterdam. Wibautstraat 3, 1091 
GH Amsterdam, telefoon 5969111. 
Of er al een Aanschrijving op de 
woning rust kunt u navragen op onze 
huurspreekuren.

5. Gerechtelijke procedure

Met gerechtelijke procedures zijn 
goede resultaten bereikt bij het af- 
dwingen van het nodige onderhoud. 
Hiervoor kunt u kontakt opnemen 
met een advokaat.
In de praktijk blijkt dat het aankondi- 
gen van een gerechtelijke procedure 
vaak al voldoende is, om de eigenaar 
tot herstel te bewegen. Een voor- 
beeldbrief waarin een gerechtelijke 
procedure wordt aangekondigd, is 
verkrijgbaar op de huurspreekuren.

Huur inhouden: niet doen

Het geheel of gedeeltelijk inhouden 
van de huur, om de huisbaas tot 
onderhoud aan te zetten, is in het 
algemeen niet aan te raden.

1. Klachten tijdig en 
schriftelijk melden

Allereerst is het belangrijk om de 
huisbaas schriftelijk te verzoeken uw 
onderhoudsklachten te verhelpen. 
Bewaar zelf een kopie van uw brief. 
Als u op onderhoudsklachten de 
huurverhoging van 1 juli wilt weige- 
ren, moet de klachtenbrief bij voor- 
keur voor eind april naar de huisbaas 
gestuurd zijn.

2. Huurverhoging weigeren

Als de huisbaas niet reageert op uw 
verzoek om de onderhoudsklachten 
te verhelpen, heeft u wettelijk het 
recht om de huurverhoging per 1 juli 
te weigeren.
u moet dan uw onderhoudsklachten 
noteren op het bezwaarsehrift tegen 
de huurverhoging. Bezwaarformulie- 
ren en hulp bij het invullen zijn gratis 
verkrijgbaar op onze huurspreeku- 
ren.
u moet het bezwaarschrift vóór 10 
augustus naar uw huisbaas sturen. En 
de oude huur blijven betalen.

3. Huurverlaging voorstellen

Bij zeer slecht onderhoud kunt u in 
aanmerking komen voor huurverla• 
ging tot de wettelijke minimaal- 
redelijk huur (/ 149,- bij 40 punten). 
In dat geval kunt u het beste voor 
eind mei de huisbaas huurverlaging 
voorstellen per 1 juli. Dit moet op het 
huur^lagingsformulier, waarop u 
de onderhoudsgebreken en de punten- 
telling van uw woning noteert.

Inrichting TU-terrein: PvdA-fr actie 
neemt bewonersinbreng serieus

Bovendien komt er een beter zichtha- 
re groenstrook ter hoogte van de 
overgang van de bestaande woon- 
blokken en de nieuwbouw. Eerder dit 
jaar is dit plan in de Buurtkrant 
uitvoerig beschreven.

Op een inspraakavond over de herin- 
richting van het voormalig TUterrein 
kreeg het alternatieve plan de steun 
van een grote meerderheid van in 
ruime mate aanwezige bewoners.
Op de deelr^svergadering van dins- 
dag 11 mei is over dit onderwerp een 
besluit gevallen. De fractie van de 
?vdA diende een motie in waarin 
werd gesteld dat het plan van de 
Stichting Beheer moet worden uitge- 
voerd.
Niet iedereen binnen de PvdA-fractie 
is er van overtuigd dat het nodig is het 
in het plan voorgestelde aantal par- 
keerplaatsen te realiseren.

Maar de voltallige fractie was wel van 
mening dat veel waarde moet worden 
gehecht aan het (meerderheids)in- 
breng van de bewoners zelf. Er moe- 
ten wel heel zwaarwegende argumen- 
ten zijn om van hun voorkeur af te 
wijken.
Volgens de ?artij van de Arbeid 
waren die argumenten er in dit geval 
niet. Vandaar bovengenoemde ١ ١ ١ ٠ ■ 
tie, die met steun van CDA, W D en 
Herenigde Communisten werd aan- 
genomen.
Dat betekent dus dat het door bewo- 
ners gesteunde plan zal worden uitge- 
voerd.

Frank Kuipers 
voorzitter PvdA-fractie

®PvdA
PvdA -bijeenkom st op 27 mei: 
،de b u u rt, en n ie ts  dan de buurt
Onder voorzitterschap van Niesco 
Dubbelboer vond op 27 mei in de 
Z uider^eltuin een openbare PvdA- 
bijeenkomst plaats.
Vanuit het Stadsdeel waren de beide 
dagelijks-bestuursleden „ Maarten 
Voster en Miriam van Lierop aanwe- 
zig. De gemeenteraadsfractie had 
Rien van Hoeve ̂gevaardigd.

Er werd gesproken over allerlei zaken 
die zich in onze buurt afspelen.
Buurtbewoners konden hun proble- 
men naar voren brengen.

Een belangrijk onderwerp was het 
onderwijs. Nel Gruppen onderwijze- 
res van Het Roer - stelde vragen over 
de kwaliteit van het onderwijs en de 
gezondheid van de bewoners. Dit 
laatste in verband met de vervuilende 
Van Diemenstraat.

Miriam van Lierop stelde dat helaas 
de IJ-boulevard voorlopig niet wordt 
aangelegd. Rien van Hoeve wist te 
melden dat voor renovatie van de 
school twintig miljoen gulden be- 
schikbaar is.
Nel Gruppen stelde vast dat het enige 
wat ze morgen aan haar leerlingen 
kan melden een nieuw stukje speel- 
straat in de Roggeveenstraat is. Maar 
dat wisten ze al؟

Op de roep om meer speel- en groen- 
voorzieningen antwoordde Maarten 
Voster dat binnen het stadsdeel een 
’potje’ bestaat waaruit dit soort initia- 
tieven kunnen worden betaald. Hij 
riep de buurtbewoners op om concre- 
te plannen in te dienen.

Opera in de gashouder
Projectgroep Westergasfabriek, 
Haarlemmerweg 8-10,
1014 BE Amsterdam.
Informatie: 020-5974402 
(geen reserveringen).

Kaarten worden verkocht via de 
AUB-Ticketshop (info: 6211211) en 
vanaf een uur voor de voorstelling 
aan de zaal.

In het het kader van het Holland 
Festival wordt in de gashouder van de 
voormalige Westergasfabriek de 
Opera Antigone van Ton de Leeuw
uitgevoerd.
dinsdag 23 en woensdag 24 juni 
(repetities met publiek), 
donderdag 25 (première), zaterdag 27 
en zondag 28 juni.
Aanvang steeds 21.00 uur

■ H M ■

Noordtkade een groenstrook met 
evenwijdig daaraan langsparkeer- 
plaatsen zou worden aangelegd. 
Tegen dit plan werd van bewonerszij- 
de bezwaar aangetekend. Men was 
bang dat er te weinig openbare par- 
keerplaatsen zouden komen. Hier- 
door zouden buurtbewoners moeilijk 
hun auto kunnen kwijtraken en zou 
overlast ontstaan door zoekende en 
verkeerd geparkeerde auto’s.

Weliswaar zijn er parkeerkelders on- 
der de nieuwbouw, maar bewoners 
vrezen dat velen het maandtarief 
(rond / 50,-) hiervoor niet kunnen 
opbrengen.

De beheergroep Suikerplein en de 
Stichting Beheer hebben een alterna- 
tief buurtplan ingediend. In dit plan 
zitten meer parkeerplaatsen doordat 
het mogelijk wordt gemaakt dwars op 
de kade te parkeren.

Enige tijd geleden heeft de Buurt- 
krant ruime aandacht besteed aan de 
herinrichting van de Van Noordtkade 
en de Houtmankade, ter hoogte van 
het voormalige TU-terrein.

Nu de nieuwbouw gereed is, moet het 
wegdek daar opnieuw worden aange- 
legd. Ook moeten er bomen, ander 
groen, fietsenrekken en parkeerplaat- 
sen komen, De uitvoering van dit 
alles is sterk vertraagd, omdat eerst 
de ingestorte walmuur moet worden 
aangelegd.

Vooral over het aantal noodzakelijke 
i، de afgelopen 

maanden een heftige discussie ge- 
voerd.

De verantwoordelijke wethouder van 
de deelraad, Hokon Hansen (Groen 
Links), kwam met een voorstel dat 
onder meer inhield dat aan de Van

11



Discussie-avond ©p ïs ju n i in  De Koperen Knoop

Moeten rechts-extreme 
partijenverbodenworden

ة  mei in het Westerpark

Het Buurtplatform tegen Racisme en Fascisme Westerpark 
organiseert deze discussie-avond over het verbieden van rechtsex- 
treme partijen.
Een tegenstander èn een voorstander van een verbod op die 
partijen zullen een inleiding geven. Aansluitend vindt discussie 
plaats.

Werkzaamheden aan brug 
Singelgracht/N assauplein

werk mogelijk. Men dient echter met 
lem m ingen rekening te houden.
Bij normaal werkbaar weer nemen de 
werkzaamheden ongeveer vier weken 
in beslag. Overlast valt helaas niet te 
vermijden maar wordt zoveel moge- 
lijk beperkt.

Inlichtingen bij de heer Siderius van 
Stedelijk Beheer, 570727.

Stirumstraat en de Spaarndammer- 
straat zijn kleine ’Klimaat’- 
tentoonstellingen ingericht met werk 
van Isik Tüzüner.

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 14.00-18.00. 
donderdag tot 21.00. 
zaterdag 12.00-17.00.

Artoteek Westerpark
Van Hogendorpplein 104 
1051 DA Amsterdam.

Met ingang van maandag 14 juni 
wordt het wegdek van brug over de 
Singelgracht voor het Nassauplein 
vernieuwd.
£ ٢  wordt in fasen gewerkt, waarbij 
eerst de noordelijke helft van de brug 
voor het verkeer wordt afgesloten en 
- in de tweede fase - de zuidelijke 
helft.
Hierdoor blijft verkeer tijdens het

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.

De bibliotheek heeft speciaal bij dit 
thema voor de kinderen een heleboel 
prachtige prentenboeken uitgezocht 
die tijdens de tentoonstelling te lezen 
en te bekijken zijn.
In de bibliotheken in de Van Limburg

te richten en aan verkiezingen deel te 
nemen. Als rechts-extreme partijen 
verboden worden, lopen linkse splin- 
terpartijen het gevaar door hetzelfde 
lot te worden getroffen.
Een ander argument is dat illegale 
partijen zich ondergronds organise- 
ren en nóg moeilijker te bestrijden 
zijn.

Hoe staat het met de bescherming 
van de rechten en de levenskwaliteit 
van migranten? Verdienen deze geen 
prioriteit in een democratische multi- 
culturele maatschappij?

Over al die vragen wordt gediscus- 
sieerd op dinsdag 15 juni, vanaf 20.00 
in de Koperen Knoop, Van Limburg 
Stirumstaat 119. Belangstellenden 
kunnen zich voor de bijeenkomst 
opgeven bij het Wijkopbouworgaan 
Staatslieden- en Hugo de Groot- 
buurt, telefoon 6821133. 
u ontvangt ter voorbereiding een 
bundel met artikelen over dit onder- 
werp.

Bettina Fabich

sprek te komen dan binnen in de 
kerk.
Om half negen werd het feest hervat. 
Nadat men ̂an de schrik en de kou 
was bijgekomen, kwam de stemming 
er ook weer goed in.
De Turkse groep Mishet en de Ma- 
rokkaanse dansgroep Kasba leidden 
met hun show al gauw de aandacht af 
van de verstoring.
Het optreden van de band Boon- 
Chrushing kon helaas om technische 
reden geen doorgang vinden. De sal- 
saband Saimon Combo maakt dit ech- 
ter weer helemaal goed. Niemand 
bleef op zijn stoel tijdens hun optre-

Ver na middernacht kwam, aan de 
zijkanten van de kerkbanken, het 
swingende feest teneinde.

Workshops

De multiculturele dag bestond echter 
niet alleen uit een feestgedeelte. 
Voor de middag stonden twee work- 
shops gepland:
— Door Leen en Ewoud van de Berg 

van het ASKV over illegale vluch- 
telingen in de buurt.

- Door Sven Meegdes van Jongeren 
Tegen Racisme Westerpark over 
de bijdrage die jongeren kunnen 
leveren aan de strijd tegen racis-

Aangezien de belangstelling uitging 
naar de laatste workshop, kwam de 
workshop over illegalen te vervallen. 
Bezoekers konden verder informatie 
krijgen over de activiteiten van het 
Turks Huis Westerpark, het ?latform 
tegen Racisme en Fascisme, Jongen 
Tegen Racisme Westerpark en Re-

Mensen liepen in en uit, maar de 
totale opkomst viel uiteindelijk te- 
gen. Het goede weer en het feit dat 
veel mensen op zaterdagmiddag 
boodschappen doen waren waar- 
schijnlijk de oorzaak.
Maar de organisatoren schromen niet 
om ook hun hand in eigen boezem te 
steken. ’We hadden misschien ook 
een middagprogramma mensen moe- 
ten aanbieden aan mensen die te laat 
waren voor de workshops of daar 
geen zin in hadden’, aldus een van 
hen.

Bettina Fabich

Ze zouden geen beroep meer kunnen 
doen op algemene middelen om hun 
racistische leuzen via dt televisie en 
andere kanalen te verspreiden. Zoals 
Radi Suudi (bestuurder van Groen 
Links) in het blad Casablanca zei: 
”racistisch denken kun je niet verbie- 
den, racistische uitlatingen wel.”

Het lijkt voor de hand te liggen dat 
partijen met een dergelijk ondemo- 
kratisch karakter, die minderheden 
bedreigen en openlijk tot vreemdelin- 
genhaat aanzetten in een democrat؛- 
sche land verboden worden.
Waarom gebeurt dit dan niet? Ont- 
breken er wettelijk de mogelijkheden 
voor een dergelijke verbod?

Tegenstanders van een verbod stellen 
dat in een democratie alle groeperin- 
gen het recht hebben om een partij op

de kerk aanwezig. Er heerste alom 
verontwaardiging en woede.
Aan het groepje, dat voor de kerk het 
sein ’veilig’ afwachtte, voegden zich 
zo nu een dan nieuwsgierige buurtbe- 
woners bij.

Iedereen luisterde ongelovig naar het 
verhaal van de bommelding. Dat in 
onze buurt dit soort racistische figu- 
ren wonen, bleek een moeilijk te 
aanvaarden feit te zijn.
De bommelding zorgde ervoor dat de 
communicatie onder de verschillende 
groepen buurtbewoners goed op gang 
kwam. Samen buiten in de kou bleek 
men makkelijker met elkaar in ge-

Ieder weldenkend mens is het ermee 
eens dat rechts-extreme partijen met 
hun racistische en mensonterende 
propaganda het vreedzame samenle- 
ven van verschillende bevolkings- 
groepen tegenwerken, en in het alge- 
meen een bedreiging voor de demo- 
cratie vormen.
Er bestaan echter verschillen van 
mening over de bestrijding van dit 
groeiende kankergezwel in onze 
ma^schappij.

Volgens de grondwet is disci^inatie 
op grond van ras sowieso verboden, 
het is dan ook een raadsel waarom de 
CD en de CP niet veel vaker voor de 
rechter worden gedaagd voor de bele- 
digende taal die ze naar migranten 
toe gebruiken.
Zou een verbod van deze partijen een 
effectief middel ter bestrijding zijn?

Het feest stond net op het punt van 
beginnen {oen de politie binnen- 
kwam. Een ’bezorgde’ burger had 
zijn ’christelijke’ gezindheid op een 
bizarre manier getoond.
Hij had bij de politie opgebeld met de 
mededeling dat hij in de Nassaukerk 
een bom had geplaatst die om acht 
uur zou ontploffen. ’Voor dat multi- 
culturele gedoe is geen plek in de 
kerk’, verklaarde deze ’ware’ chris- 
ten.

De politie had dertig minuten de tijd 
om het pand te ontruimen, wat ook 
onmiddellijk gebeurde, op dat mo- 
ment waren ruim zeventig mensen in

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/nrvrijdag 11.00-13.00.

Graffity Remover Brigade
S^eekuur maandag t/m vrijdag 11.00-12.00.
Telefoon 6869487.

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

W؛]kopbouworgaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt*
Spaarndammerstraat 143, telefoon 6829773.
Dagelijks 9.00-15.00.

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.

Artoteek Westerpark - tot 6 ju li

H etا ؛ ل سل  op reis
Schilderijen, tekeningen en objecten van Leslie Browne (Verenig- 
de Staten), Isik Tüzüner (Turkije), N o u r - E d d i n e  Jarram (Marok- 
ko) en Joseph Semah (Israël).

Bomalarm verstoort 
feest in de Nassaukerk

ulturele dag؛،:Op zaterdag 3 april vond in de Nassaukerk een m،^t 
organisatoren, uit diverse buurtorganisaties, hoopten 1>ما .plaats 

een bijdrage aan de strijd tégen racisme en vóór beter onderling
begrip te kunnen leveren.
Een bommelding maakt weer duidelijk hoe broodnodig zo’n

.activiteit is


