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Stuur via haar telex haar grote 
waardering blijken voor de in- 
zet van de huurdersvereniging  
en het cws. Maar het is nog 
niet helemaal rond met de ge- 
meente.

ه3  september
Er w ord t een gesprek gevoerd 
m et w ethouder W olffenspren- 
ger en zijn staf. Uit de buurt zijn 
Richard Bergman en Karei 
Hoogkamp aanwezig. De sfeer 
van het gesprek is gespannen 
en verdedigend. Enigermate 
teleurgesteld gaan de buurt- 
vertegenwoordigers naar huis. 
Na een waardering van het ge- 
sprek m et de w ethouder w ord t 
besloten hem een brief te 
schrijven, waarin het buurt- 
voorsel nogmaals u itgebreid 
w ord t toegelicht. U te inde lijk  
leidt dat toch to t overeenstem- 
m ing, zodat nu met tevreden- 
heid geconstateerd kan w or- 
den dat in d it geval het doel be-
re ik t ؛s.

5 oktober
Er v ind t een geslaagde discus- 
sie-avond plaats tussen buurt- 
bewoners en krakers. Hier 
w ord t door Karei Hoogkamp 
van de huurdersverenig ing 
een uiteenzetting gegeven 
over de gang van zaken. Verder 
w ord t de film  'In een tank kun 
je niet w onen ' vertoond, die 
laat zien dat de krakers steeds 
meer met geweld worden ge- 
confronteerd.
Na de pauze worden in een ge- 
animeerde discussie de doelen 
en m otieven van krakers en 
buurtbewoners uitgewisseld. 
De gezamenlijke conclusie is, 
dat leegstand in de buurt actie- 
ver moet w orden bestreden en 
dat het debat over de w on ing-

negatief u it.

24 september
In een spoedberaad bespreken 
de buurtorganisaties de situ- 

de reactie van de kra- ا؛ال atie 
kers w o rd t de conclusie getrok- 
ken dat het voorstel niet goed

DAGBOEK VAN EEN KRAAKACTIE
vertegenwoordigers naar de 
krakers, waarm ee to t diep in de 
nacht een gesprek plaatsvindt. 
Met een zeker optim ism e keren 
ze van d it gesprek terug.
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is begrepen. Er w o rd t besloten 
de krakers een brief te schrij- 
ven.

ة5  september
Op een bijeenkom st met de 
krakers w ord t een nadere toe- 
lichtingen op de brief gegeven. 
Na ampele discussie w o rd t het 
voorstel van de buurt nu wel 
geaccepteerd. Het doel, een 
geweldloze oplossing, is nu 
binnen bereik.

28 september
Op een persconferentie w ord t 
de overeenkom st wereldkun- 
dig gemaakt. Op hetzelfde mo- 
m ent laat het gemeentebe-
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distributie  m oet w orden door- 
gezet.

Het is nu zaak m et kracht het 
aangekondigde debat vorm  te 
geven. Enerzijds w o rd t dan de 
m ogelijkheid geopend dat de 
w on ingd is tribu tie  w o rd t verbe- 
terd, te rw ijl anderzijds de al 
lang verstoorde verhouding 
tussen gem eentebestuur en 
burgers in Am sterdam  weer 
w at rechtgetrokken kan wor- 
den.

Klaverjassen
De klaverjasclub 'Spaarndam ' 
vraagd leden.
Kom eens langs op de vrijdag- 
avond. Het zal je best bevallen.

23 september
De voorpost w ord t bezet. Bin- 
nen een uur is een gesprek met 
de burgemeester geregeld. Erg 
veel ruim te biedt hij niet, maar 
toch genoeg om op de ingesla- 
gen w e g a o o r  te gaan. Con- 
creet zegt hij twee dingen toe:
1. voor een aantal dagen zal de 
dreig ing van een gewelddadi- 
ge on tru im ing  worden wegge- 
nom en;
2. hij is bereid to t een debat, 
als de krakers de 'bezetting van 
de w oning opgeven'.
Duidelijk is nu dat beide partij- 
en to t een gelijktijd ige stap 
moeten worden bewogen. Aan 
de krakers w ord t een voorstel 
voorgelegd dat erop neerkomt 
dat de w oning w ord t overge- 
dragen aan de huurdersvereni- 
g ing, die dan, m et alle inform a- 
tie op tafel, een w eloverw ogen 
advies over de bestemm ing 
van de w on ing  geeft. Belang- 
rijk hierbij is dat de w oning 
deel u itm aakt van een conti- 
gent, dat bij de planning voor 
de renovatie bestemd was 
voor jongeren en alleenstaan- 
de uit de buurt. Bovendien ligt 
in het decentralisatiebeleid van 
het w on ingbedrijf opgesloten, 
dat bewoners meer bij het be- 
heer worden betrokken.
De bij het gesprek betrokken 
krakers reageren positief, maar 
na bespreking m et hun achter- 
ban va lt de beslissing helaas
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Eind augustus worden we opgeschrikt dooreen verschijnsel dat to t 
dan toe in onze buurt onbekend was: politie  optreden tegen kra- 
kers. De buurtorganisaties w isten niet w at ze overkwam . Ze waren 
niet op de hoogte van deze zaak. Van de gebeurtenissen rond deze 
kraakactie geven we in het hier navolgende artikel een verslag.

31 augustus
Consternatie op de Spaarndam merdijk. Voor de deurvan  num m er 
171 staat een grote groep krakers, aan de overkant staat de politie. 
Na een uurtje arriveren enkele in M E-uitrusting geklede agenten 
met honden. Na w at tegen elkaar aanduwen trekt de politie zich te-

De toestand is voor de buurt aanleiding om zich ernstig te beraden. 
Dit w ord t nog dringender als signalen doordringen dat een enorme 
veldslag w o rd t voorbereid. E rw o rd t besloten initiatieven te nemen 
om  een ramp af te wenden. De overwegingen daarbij zijn:

de om wonenden, waaronder veel bejaarden, komen onder een 
geweldige druk te staan, w aardoor de em otionele spanningen 
het breekpunt naderen;
sociale conflicten behoren niet m et politiegeweld te w orden be- 
slecht, zeker niet als niet alle m iddelen to t overleg benut zijn; 
stedelijke bewegingen ho-
ren oeen acties te onderne- toe een fou t te hebben ge-

1.

2 .

3.
toe een fou t te hebben ge- 
maakt door niet te overleggen 
m et de buurtorganisaties.
De buurtvertegenw oordigers 
zijn van m ening dat zij de kri- 
tiek van de krakers niet op zijn 
waarde kunnen beoordelen, 
maar dat een debat over de 
volkshuisvestingssituatie in 
Am sterdam  dringend noodza- 
kelijk is. Belangrijke önderde- 
len daarvan zijn de w oonlas- 
tenvraagstuk, de vergroting 
van de woningvoorraad en het 
d istributiesysteem. Verder 
geeft de buurt te kennen dat zij 
niet achter de methode van de- 
ze kraak kan staan. Zij v ind t dat 
d istributiew oningen op geen 
enkele m anier aan het bestand 
mogen worden onttrokken. 
Afgesproken w ord t dat de 
buurtorganisaties alsnog een 
gesprek proberen m ogelijk te 
maken, te rw ijl tevens initia- 
tieven worden genomen om 
to t het genoemde debat te ko- 
men. Daartoe zal medewerking 
van de gemeente moeten w or- 
den verkregen. Besloten w ord t 
to t een brief aan de burge- 
meester en de w ethouder voor 
de h e rh u is v e s tin g .

21 september
Op een bestuursvergadering 
van de huurdersverenig ing 
Spaarndam, w aarbij ook ande- 
re buurtorganisaties aanwezig 
zijn, w ord t besloten de brief 
m iddels een bezetting van de 
voorpost Bestuurscontacten 
aan de gemeente aan te bie- 
den. Er zal ook een gesprek met 
de burgemeester worden ge- 
eist. Na de vergadering gaan

5.

ren geen acties te onderne- 
men in onze buurt als daar 
geen overleg met buurtor- 
ganisaties over heeft plaats- 
gevonden;
een grootscheepse ontrui- 
m ing zou grote materiële 
schade opleveren voor de 
buurt en haar bewoners; 
een dergelijke actie zou een 
unicum  zijn voor onze buurt 
sinds de Tweede Wereld- 
oorlog, zij zou een zeer 
schadelijke inwerking heb- 
ben op acties die we zelf 
voeren, m et name de huur- 
en stookkostenactie in het 
com plex waarvan de WO- 
ning deel uitmaakt, die 
w ord t gevoerd door de 
huurdersverenig ing 
'Spaarndam '.

17 september
Het Comité W ijkverbetering 
Spaarndam m erbuurt organi- 
seert een gesprek m et alle be- 
trokken partijen. Er zijn verte- 
genwoord igers van het cws, 
de huurdersverenig ing
'Spaarndam ', de krakers, het 
gem eentelijk w on ingbedrijf en 
het Bureau Bestuurs^ontarten. 
Opmerkelijke afwezige is de 
Dienst Herhuisvesting, die per- 
tinent w eigert aan het gesprek 
deel te ٨^٨٦^١٦ , ook na dringen- 
de oproepen.
Het gesprek heeft foch zin, om- 
dat duidelijk w ord t dat het gaat 
in de eerste plaats om een prin- 
cipieel conflict, nam elijk het be- 
leid dat door Herhuisvesting 
w ord t gevoerd. Dit beleid 
w ord t door de krakers scherp 
bekritiseerd. Tevens geven zij



DE PRAK WORDT NOG STEEDS OPGEWARMD
de huidige begroting van 
Sociale Zaken;

De w ethouder zegde in de ver- 
gadering van 5 oktober toe dat 
hij stappen zou ondernem en 
om  bij CRM o f GS geld los te 
krijgen. Pas als dat n iet lukt zal 
hij B&w adviseren het op de 
p rio rite iten lijs t te plaats؟ n. Het 
verhogen van de verzo؛؛g ings- 
prijs  ziet hij niet als een realisti- 
sche oplossing.
Hoe het ook zij en w aar het geld 
ook vandaan kom t, eigen keu- 
kens m oeten er komen. A ls we 
de u itla tingen van raadsleden 
in de com m issievergadering 
moeten geloven gaat dat ook 
gebeuren.
Het zal ons benieuwen!
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kend afgedaan. Het bedrag van 
ru im  3,5 m iljoen, dat vo lgens 
het rapport nodig is, w as vo l- 
gens velen uit de lucht gegre- 
pen en veel te hoog. 
A fgesproken w erd, dat de 
Dienst Bejaardenverzorging 
opdracht kreeg om  binnen vier 
weken m et een n ieuw  rapport 
te komen, waarin  een realisti- 
seher kijk op zowel financiën 
ais op de benodigde bouw tijd  
zou moeten blijken.
Inm iddels zouden er een twee- 
tal tijde lijke  maatregelen moe- 
ten w orden getroffen: een keu- 
zemenu en het aanvoeren van 
de m aaltijden in bulk, waarna 
het samenstellen van de por- 
ties in de huizen plaatsvindt.

PERSBERICHTDe wethouder 
wil wel!

Waar zitten de heren mee »٨  hun m aag<

van b lunders die gem aakt zijn 
m et de aanschaf van dure ap- 
paratuur? Moeten zij wachten 
to t d it systeem afgeschreven 
is? Dat kan en mag niet gebeu- 
ren!
Aan u, dam es en heren politiç i, 
is de taak om  een oplossing te 
vinden die garant staat voor 
een goede m aaltijd . Aan ٧ , die 
door ons gekozen bent, is de 
taak om  te zorgen dat er zelf- 
standige keukens ingericht 
kunnen w orden.
Het bestuur van het w o o  
Spaarndam  zal, m et het Aktie- 
com ité  te r Verbetering De Bogt 
en de bew onerscom m issie  blij- 
ven strijden voor deze zelfstan- 
dige keukens.'

Een nieuw  rapport
In de com m issievergadering 
w erd  het rapport behandeld 
dat de Dienst Bejaardenverzor- 
g ing had opgesteld. D it rapport 
w erd m et een storm  van kritiek 
ontvangen. Geen van de aan- 
wezige gem eenteraadsleden 
had er een goed w oo rd  voor 
over. De te rm ijn  van v ijf  jaar, 
die vo lgens hei rapport nodig 
w as om zelfstandige keukens 
in te richten w erd als lachwek-

ken. Nam ens de buurt heeft 
M ia Beekman, secretaris van 
het WOO Spaarndam , de ver- 
gadering toegesproken. Een 
korte s a m e n v a tt in g  h ie rv a n •

V oorz itte r, dam es en heren 
com m issie leden,

He؛ bestuur van het W ijk- 
opbouw orgaan Spaarndam 
spreekt haar ve rontrusting  uit 
over het fe it dat men er nog 
steeds niet in geslaagd is de 
kw alite it van de m aaltijden in 
de gem eentelijke bejaarden- 
huizen te verbeteren.
Is het geen schande dat ju is t 
deze generatie op haar levens- 
avond geen sm akelijk eten op- 
gediend krijgt? Deze bejaarden 
hadden in hun jeugd geen 
leerplicht, allen kenden zij kin- 
derarbeid. Er was geen 40-uri- 
ge werkweek, geen vakantie. 
Deze mensen w eten w a t de cri- 
sisjaren betekenden, twee we- 
re ldoorlogen g ingen aan hen 
voorb ij. Aan hen hebben w ij 
een stuk van onze w elvaart te 
danken!
En w at gebeurt er nu? Een op- 
gew arm d prakkie eten is het 
loon vo o r een leven van hard 
werken en strijden! M oeten de- 
ze bejaarden de dupe w orden

Er is al w eer heel w at gebeurd 
rond de m aaltijdvoorz ien ing  in 
de bejaardenhuizen sinds w ij 
in de vorige Aktiekrant verslag 
uitbrachten van de gang van 
zaken.
De Seniorenraad, die de wet- 
houder adviseert over de be- 
jaardenzorg, heeft in een rap- 
port een vern ie tigend oordeel 
uitgesproken over het systeem 
zoals dat nu functioneert, met 
m aaltijden die centraal w orden 
bereid en geportioneerd en na 
enkele dagen in de bejaarden- 
huizen w orden opgew arm d. In 
de w ijkraad vergadering van 17 
septem ber j.l. w aren tw ee Ie- 
den van de Seniorenraad aan- 
wezig om  hun standpunt uit- 
een te zetten. Zij toonden zich 
uitgesproken voorstanders van 
het inrichten van eigen keu- 
kens.
De w ijkraad nam op die 17e 
septem ber het standpunt in, 
dat er eigen keukens moeten 
komen, om dat alleen dan een 
goede m aaltijd  gegarandeerd 
kan w orden. Dit standpunt is 
per brie f aan de w ethouder 
Kuypers en de leden van de 
raadscom m issie voor Sociale 
Zaken kenbaar gemaakt.

5 oktober:
Commissie voor Sociale Zaken

De oorspronkelijke  toezegging 
van de w ethouder ٥٨١ op 21 
septem ber zijn beslu it bekend 
te maken, kon niet w orden 
nagekomen. Eerst m oest er 
nog in het college van B&w 
over w orden gesproken en er 
m oest nog een rapport van de 
d irecteur van de Gemeentelijke 
Dienst voor Bejaardenverzor- 
ging w orden bestudeerd.
Op 5 oktober kwam  het punt in 
de com m issie  voor Sociale Za- 
ken. U it de bejaardenhuizen 
g ingen de bewoners m et bus- 
jes naar het stadhuis om  de 
vergadering bij te wonen en 
hun m isnoegen te laten blij-

Het MAİC (M aatschappelijk Ad- 
vies- en In fo rm atie  Centrum) 
heeft een brochure gemaakt, 
w aarin  g lobaal een overzicht 
w o rd t gegeven van w a tje  doen 
kan, als je:
—  van school kom t;
—  werk zoekt;
—  ontslagen w o rd t;
—  een u itkering m oet aanvra- 

gen.
Ondanks het fe it dat er al meer- 
dere in form atieve  fo lders en 
brochures over b ijvoorbeeld  
ontslag o f de verschillende uit- 
keringen zijn, blijken er nog 
vaak mensen (met name jon- 
geren) mee in de knoei te ko- 
men.
٧ ٠ ٠ ٢  een deel kan d it voorko- 
men w orden als je van te voren 
w eet w a t je m oet doen. Bij- 
voorbeel: als je ontslagen 
w o rd t dan m oet je daar tegen 
protesteren, d it nog eens in 
een aangetekende b rie f aan je 
baas schrijven, naar het ar- 
beidsbureau gaan etc.
De je d it n iet dan pakt dat in je 
eigen nadeel uit, je krijg t dan 
zeer w aarsch ijn lijk  een lagere 
uitkering.
In de brochure staan dan ook 
adressen van verschillende or- 
ganisatie w aar je terecht kan 
voor hulp bij b ijvoorbeeld  ont- 
slagkwesties en problem en 
rond je u itkering. M aar ook 
adressen als je m eer in form a- 
tie  w ilt  over b ijvoorbeeld  oplei- 
d ingen.
De brochure is gratis af te halen 
bij het MAIC.
J.W. B rouw ersple in 9 (bij het 
Concertgebouw)
Am sterdam , tel. 020-726644 
Open: m aandag, woensdag en 
v rijdag : 11.00 — 17.15 uur 
dinsdag en donderdag: 11.00
—  19.30 uur.

W ethouder Kuypers is een 
g roo t voorstander van eigen 
keukens. Z ijn enige probleem  
is financ ie ring . Om de verande- 
ringen te kunnen betalen zijn er 
drie m ogelijkheden:
—  h^t verhagen van de verzor- 

g ingsprijs ;
—  het aanvragen van extra 

subsidie bij CRM o f Gede- 
puteerde Staten;

—  het stellen van p rio rite it op

De Beheerders John M uller 
Tom  Om loo

TERUG VAN  WEGGEWEEST
Ren^atie 'P،>lanentheate^ loopt ten einde

Het heeft iets langer geduurd dan was verw acht m aar toch zal na 9 
nov. a.s. opleveringsdatum , een prachtig gerenoveerd Polanenthe- 
ater in gebru ik genom en kunnen worden. Het is de bedoeling dat 
het gebouw  Polanentheater onderdak biedt aan het W ijkopbouw  
Orgaan Spaarndam , het O pbouw w erkteam , toneel-, dans-, zang- 
en m uziekverenig ingen, a lsm ede culturele m aatschappelijke in- 
ste llingen, San en diverse cursussen.

m aar ook muziek voorste lling  
te geven (bij te w onen) in de 
prachtige, technisch goed ver- 
zorgde theaterzaal. Ook het ge- 
ven van een feestje o f een brui- 
lo ft in het gebouw  behoort 
w eer to t de m ogelijkheden. Het 
gebouw  zal toegang bieden 
aan alle buurtbew oners uit de 
Spaarndam m er- en de Zeehel- 
denbuurt.
Naast de buurtgebondenheid  
heeft het theater ook een regio-

Verder zal de m ogelijkhe id  be- 
staan om  niet a l le e  toneel

gaan voor een pilsje, borrel en 
een praatje, ook op de doorde- 
weekse avonden zal de bar 
open gaan. De fo to 's  geven 
duide lijk  aan hoe het was en 
hoe het is geworden. Er kom t 
na tuurlijk  een officiële opening 
maar daar over zullen w ij ٧ la- 
te r inform eren.

functie, dat w il zeggen dat het 
theater zal m eedraaien in o.a. 
het Shaffy-circuit en via de cul- 
turele w erkgroep plaats voor 
de centrale-aanbiédingen.
Er kan dus heel w at gebeuren 
in het gebouw  en er gaat ook 
heel w a t gebeuren zo zal in de 
toekom st, op de vrijdagm id - 
dag, om  15.00 uur de bar open



ADRESSEN/
SPREEKUREN
Het W ^s c h a p p e iijk w e rk te a m  
voor de Spaarndam m er- en 
Zeeheldenbuurt.
Dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00 to t 11.30 ٧٧٢ . Poia- 
nenstraat 1, tel. 842530.

Buurthuis M aatschappelijk 
Werk. Buurthuis Verzet. 
Maandag van 10.00 to t ٦٦ .30 
uur, w oensdag van 13.30 ^ot
15.00 uur en d insdagavond van 
18.30 to t 20.00 uur. Hem brug- 
straat 156A, tel.: 829770.

Huisartsen
I. Bruin, Tasm anstraat 9ء tel.:
82855^.

B. Goslinga, Soc. Medisch Cön- 
t r u ^  Bokkingenhangen, Ba- 
rentszplein 65, te l.: 237417.

F. Garnier, Zaanhof 123, tel.: 
828996.

□. de Vries, Nassaukade 2, tel.: 
840133.

Spreekuren: afspraak maken 
van 8.00-1 1.00 uur.
Avond en weekend: Centrale 
Doktersdienst, tel.: 642111, uit- 
s lu itend vo o r spoedgevallen.

W ijkverp leg ing
Ma. t/m  vrij. tussen 13.00 en
14.00 uur. Zaandijkstraat 13, 
te l.: 840031.

W ijkpost voor Bejaarden. 
M aandag, d insdag, donderdag 
en vrijdag  van 9.30 to t 11.00 
uur. Spaarndam m erstraat 141, 
te l.: 829694.

O pbouw w erk
Maandag, en dinsdag van
10.00 to t 12.00 uur, verder tele- 
fonisch. Spaarndam m erstraat 
143, tel.: 825853.

School M aatschappelijk Werk 
ABC. 1e Nassaustraat 5, tel.: 
860324/860346.

Sociaal Raadsman 
M aandag, d insdag, donderdag 
en vrijdag  van 9.00 to t 12.00 
u u rn d in s d -a g a v o n d  van 18.30 
to t 20.00 uur. Knollendam - 
straat 87, tel.: 829302 (tussen
14.00 en 16.00 uur)

Voorpost Bureau
Bestuurscontacten
Maandag en woensdag van
10.00 to t 12.30 uur. Tasman- 
straat 11A te l.: 5523471.

Jurid isch spreekuur 
D insdagavond van 19.00 to t
21.00 uur Bokkinghangen 65.

Gezinsverzoging
Hum anitas, Vossiusstraat 6, 
te l.: 768181.

Protestants Sociaal Centrum , 
Keizersgracht 647, tel.: 229822.

Katholieke Gezinszorg, ©ranje 
Nassaulaan 39, tel.: 731373/ 
730111.

Zuigelingen- en kleuterzorg 
GG en GD, W esterpark 2, tel.: 
829344.

een aantal W esteuropese lan- 
den. m et de 60-plus/65-plus 
kaart zijn kortingen op tre inre i- 
zen to t 50% m ogelijk. Boven- 
d ien heeft ٧ m et de 60-plus/65- 
plus jaarkaart de m ogelijkhe id  
om  op 7 dagen per jaar gratis 
te reizen. Folders zijn verkrijg- 
baar op de W ijkpost voor Be- 
jaarden, Spaarndam m erstraat 
141. Tel. 82 96 94. ٧  kunt voor 
in lichtingen ook terecht bij de 
stationsloketten o f NS-inli^h- 
tingenbureaus.

RADIO STAD
STAD SENIOR 94,3
Mhz
op donderdag T2 en 26 novem - 
ber.

ATTENTIE
A^EENSTAANDEN  MET EEN

M INIM UM  INKOMEN
Na half novem ber 1981 kunt u een aanvraag doen voor een éénma- 
lige extra u itkering. Deze uitkering gaat to t een bedrag van /  150,— . 
Dit is een maatregel van de regering om  de koopkrachtdaling w at 
op te vangen.
Bij verschijnen van deze krant waren nog geen verdere gegevens 
bekend. LET DAARCM ©p AANK©NDIGINGEN ©p DE TV EN IN DE 
KRANTEN!

DE WIJKVERPLEGINGا
W at Stelt ٧ zich daarbij voor?

De zuster d thu ٧ e؛ is kom t wassen o f prikken? ٧  hebt gelijk, m aar er 
gebeurt meer.

De w ijkverp leegkundige  o f de w ijkziekenverzorgende is iem and 
met w ie  ٧ kunt praten over alle d ingen die m et ziekte en gezond- 
heid te maken hebben. Zij kan ٧ ook voorlich ting  geven over m edi- 
cijnen, voed ing en dieet.
©nderstaand stukje is het eerste van een serie. Elk maand zullen we 
aan de hand van voorbeelden m eer over ons werk verte llen, zodat 
٧ ons w eet te vinden als ٧ ons nodig hebt.
Vaak kom t men bij ons terecht via de huisarts o f het ziekenhuis. 
M aar ٧ kunt ook zelf naar ons toekom en o f ons bellen. ٧  heeft geen 
ve rw ijsb rie fje  nodig van uw  arts. W anneer ٧ aanvullend verzekerd 
bent bij een Am sterdam se ziekenfonds o f w anneer ٧ lid bent van 
de Kru isverenig ing /  35,- per jaar), hoeft ٧ onze hulp n ie tte  betalen. 
In andere gevallen betaalt men een eigen bijdrage.

de badcel gemaakt. En op ad- 
vies van de w ijkziekenverzor- 
gende heeft Mevr. z. een stevi- 
ge kruk gekocht m et gum m i- 
doppen onder de poten. Dat 
g lijd t niet. De douche is veran- 
derd in een handdouche. Als 
Mevr. z. zich nu w il wassen, 
gaat ze erbij zitten. Vastgrijpen 
kan ze zich overal. Ze is w eer 
zelfstandig. De w ijkziekenver- 
zorgende kom t zo nu en dan 
eens kijken hoe het gaat.
A ls u vragen heeft, belt ٧ ons o f 
kom t ٧ langs.
©ns adres is Zaandijkstraat 13, 
tel. 840031, spreekuur van 13- 
14 uur van ٨٦?). t/m  ٧٢.

Nam ens de w ijkverp leegkundi- 
gen en w ijkziekenverzorgen- 
den van de Spaarndam m er- 
buurt Gouden Reael!

Zelfstandigheid van 
de mens is belangrijk

Dat ieder mens zo lang moge- 
lijk zelfstandig w il b lijven, staat 
bij de w ijkve rp leg ing  voorop. 
De w ijkverp leegkundige  en de 
w ijkziekenverzorgende doen 
hun best om  dat als het enigs- 
zins kan, m ogelijk  te maken. 
Een voorbeeld : Eenmaal per 
week kom t er een w ijkzieken- 
verzorgende bij Mevr. z. om 
haar te wassen. Mevr. z. is erg 
slecht te r been. Ze heeft wel 
een douche, m aar ze is bang 
dat ze valt, w an t ze kan niet 
lang staan. £ ٦ w a t m oet ze dan 
op haar 70ste. M aar de w ijkzie- 
kenverzorgenden en zij hebben 
nu samen een m ethode gevon- 
den w aardoor ze het wel w eer 
zelf kan. Er zijn handgrepen in

NEDERLANDSE
HARTSTICHTING
De Nederlandse Hartstichting/Vrienden van de Hartstichting orga- 
niseert op 21 novem ber a.s. in de RAI het Hartpatiënten-^ngres  
'81 voor hartpatiënten, hun levenspartners en ieder die m et hen te 
maken heeft. Het program m a vo o r die dag bestaat o.a. uit:
—  lezingen op medisch gebied (over het hartinfarct, aangeboren 

hartafw ijk ing , hartchirurg ie , revalidatie, preventie).
—  uitw isselen van ervaringen;
—  voorlich ting  door hartpatiëntengroeperingen;
—  voorlich ting  op sociaal-jurid isch gebied.

Voor verdere in lich tingen kan men zich w enden to t de Nederlandse 
Hartstichting, Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag. Telefoon 070- 
92 42 92.

Homofilie en ouder 
worden
Uit ervaring weten w ij dat veel 
oudere hom ofie le  m annen en 
vrouw en in een leefsituatie zit- 
ten waarin  zij m oe ilijk  m et an- 
deren op ve rtrouw elijke  ma- 
n ier kunnen praten. De Scho- 
rerstichting probeert door het 
organiseren van gespreksgroe- 
pen het iso lem ent van deze 
m annen en vrouw en w at te 
verm inderen. De groepen zijn 
bedoeld voor hom ofie le  man- 
nen en vrouw en boven de 
veertig  jaar. Er zijn mannen en 
vrouw engroepen.
In lich tingen: Anja van Kóoten- 
Niekerk, Schorerstichting, 
N ieuwedijk 17, 1012 LZ Am - 
sterdam , tel. 020-24 63 18.

^ o rd e lig  reizen 
voor ouderen
Voor vrouw en vanaf 60 jaar en 
m annen vanaf 65 jaar r ijd t de 
tre in  stukken voorde liger.N ie t 
alleen in ons land m aar ook in

raat
Van deze groepen mensen 
w orden b ijvoorbeeld  ook de 
kosten door het ziekenfonds 
vergoed.
Voor zover uw  huisarts o f spe- 
c ialist al n iet tegen ٧ gezegd 
heeft, dat ٧ er beter aan doet u 
te laten inenten, kunt ٧ d it aan 
hem vragen.

Frank Garnier, huisarts

nieuws 
van de
^ h u l p v e r l e n ^

BIJSTAND EN 
SCHOOLVERLATERS 
BENEDEN £٦ JAAR

Diabetes (suikerziekte)

Op 28 novem ber start de TELE- 
AC-cursus diabetesvoorlich- 
ting, voor diabeten en degenen 
die m et hen in aanraking ko- 
men. In de curusus w o rd t ge- 
leerd inzicht te krijgen in deze 
ziekte; w at men wel en niet kan 
doen. Eerste tv-les: 28 novem - 
ber om  18.28 uur. Eerste radio- 
les: 1 decem ber om  21.30 uur. 
Prijs van het cursusboek 
/  15,—  (incl. porto). In lichtin- 
gen: TELEAC, Postbus 2414, 
3500 GK Utrecht, tel. 030- 
94 02 41.

De regeling voo r schoolverla ters is veranderd: voortaan kunnen 
schoolverla ters beneden de leeftijd  van 21 jaar pas na een h a lfjaa r 
w ach ttijd  in aanm erking komen voor een eigen b ijstanduitkering 
als zij nog w erkloos zijn. Het betreft dan een uitkering ingevolge de 
R ijksgroepsregeling Werkloze W erknem ers, die aangevraagd kan 
w orden  bij de Gem eentelijke Sociale Dienst. Voor schoolverla ters 
u it de Spaarndam m er- en Zeeheldenbuurt d ient de bijstandaan- 
vraag te w orden ingediend op het kantoor aan de 1e Laurierdwars- 
straat 6. (Dagelijks geopend van 9.00 11.15 en 13.30-15.30 uur.) 
T ijdens de periode van de 
w ach ttijd  van een half jaar, is 
de schoolverla ter —  net als tij- 
dens de op le id ing  —  voor het 
levensonderhoud aangewezen 
op de ouders. De w ach ttijd  be- 
g in t aan het eind van het kwar- 
taal waarin  men m et de oplei- 
d ing is opgehouden. Is dat om - 
streeks de zom ervakantie het 
geval geweest, dan gaat de uit- 
kering in op 1 januari (en niet 
op 1 oktober, zoals to t ٨٧  toe 
meestal het geval was).
Deze regels gelden zowel voor 
thu isw onenden  als voor hen 
die tijdens hun ople id ing  niet 
bij hun ouders w oonden. Ge- 
durende de w ach ttijd  kan geen 
bijstand w orden gegeven,dus 
ook niet als de schoolverla ter 
zelfstandig w oont.

echter alleen als de schoolver- 
later zich tijd ig  als werkzoeken- 
de heeft laten inschrijven bij 
het Gewestelijk Arbeidsbu- 
reau,Singel 220, en ook inge- 
schreven b lijft. A ls de school- 
verla ter meeverzekerd was 
voor de ziekenfondswet b lijft 
dat in de w ach ttijd  ook zo.

Belangrijke punten
—  De vastgestelde w achttijd  
b lijft gehandhaafd, ook als 
men in deze periode enige tijd  
gew erkt heeft.
—  Voor werklozen beneden 21 
jaar die u it het buiten land af- 
kom stig  zijn o f daaru it terugke- 
ren ge ld t dezelfde w achttijd . 
Deze gaat in aan het eind van 
lie t kwartaal waarin  men in Ne- 
derland aankwam
—  Vanaf 21 jaar ge ldt de 
w ach ttijd  niet. Dan w o rd t aan- 
gesloten bij de te rm ijnen  voor 
de studie financiering, ook als 
de ouders de op le id ing  zelf be- 
taald hebben.

Voor m eer in fo rm atie  kan men 
terecht op het bureau sociaal 
raadslieden, Knollendam straat 
87.

Kinderbijslag
O m dat door de n ieuwe regels 
schoolverla ters beneden 21 
jaar vo o r de kosten van levens- 
onderhoud op hun ouders zijn 
aangewezen, w o rd t de Alge- 
mene K inderb ijs lagw et gew ij- 
zigd. Deze w ijz ig ing  kom t erop 
neer dat gedurende de wacht- 
tijd  de kinderb ijs lag (enkel- of 
m eervoudig) 'doo rloop t'. Dit
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d it kan com plica ties veroorza-

Gezonde mensen w orden 
meestal snel (binnen een 
week) w eer beter, vo o r ande- 
ren kan de Griep toch wel een 
zware aanslag op het afweer- 
m echanism e van de mensen 
vorm en. In d it verband spreekt 
het m in is terie  van Volksge- 
zondheid van bepaalde 'Risico- 
groepen', die bij voorkeur in 
aanm erking komen voo r een 
'G riep in jectie ', een vaccinatie, 
die een redelijke mate van be- 
scherm ing geeft tegen de 
Griep.
De groep bestaan u it mensen 
met:
— ziekten van hart en bloetva- 

ten
—  longafw ijk ingen
—  suikerziekte
—  slechte licham elijke condi-

—  kieken van het afweerappa-

In d it jaargetijde  w o rd t w eer 
begonnen m et de vaccinatie te- 
gen influenza. Influenza is 
e igen lijk  Griep m et een hoofd- 
letter: een bepaald soort Griep, 
die m in o f m eer jaarlijks terug 
komt. Het w o rd t veroorzaakt 
door het influenzavirus dat 
steeds een klein beetje veran- 
derd w aardoor je steeds w eer 
ziek kunt w orden.
Vaak w orden veel mensen te- 
gelijk door deze griep getrof- 
fen. De mensen, die deze griep 
krijgen zijn meestal flink  ziek: 
Koude rillingen, hoge koorts, 
doodm oe zijn, vaak ook nog 
hoofdp ijn , hoesten, keelpijn, 
spier- en gew richtsp ijnen. Te- 
gen d it v irus is nog geen kruit 
gewassen: uitzieken is het eni- 
ge w a t er op zit, al o f niet m et 
aspirine o f andere huism idde l- 
tjes om  de klachten te verlich- 
tfin  H^t he«ft geen zin penicilli- 
ne ئ  gebruiken, integendeel.



RECREATIEMENU BREDIUS
ZAANSTR. 353 TEL: 847172

Daq Tiid Activiteit Voorwie
maandag 16.30-18.00

19.00-20.00 
9n.nn-37.on

22.00-23.00

Basketball, voetbal, tafeltennis. 
Conditietraining
De buurtgenoten sporten samen met 
hun inva lide  m ede-buurtbewoners. 
volleybal, basketbal, badm inton, tafeltennis 
Om de week: handbal-hockey- 
korfbal

ouderejeugd 
heren.dames- 
dames heren

dames/here'i^

dinsdag q.30-17.00 
71.00-73.00

13 30-71.00

Tennis
Tennisvoor: beginners, sportersm et 
enigeervaring,gevorderde. 
Yoga(trim zaal).

dames/heren
dames/heren

dames/heren

woensdag in n n - i7 .n o

14.00-16.00
16.00-17.00 
I7 .n n -ia n n  
I« n n -iq .n n

Tram polinespringen met
instructie voor beginners.
Badm inton op tw ee  banen.
Jeugdsportinstuif-Sazabo.
Basketball-instr^ctie.
Volleybal
Korfbal-instructie.

dames/heren

8-16jaar
jeugd8-12
dames/heren
jeugd

donderdag in n n - i7 .n o

10 00-17 00 
13 30-73.00 
19 3n-73.no

Koers/kegelbal,volksdansen en yoga. 
(spelp leziervoor bejaarden) 
Konditiegym nastiek 
Badm inton op 2 banen 
Tafeltennis(trim zaal)

bejaarden

dames
dames/heren
dames/heren

Vrijdag 13 00-70.30 Basketba ll,voe tba l,badm in ton ,ta fe ltenn is oudere jeugd

zaterdag 13.00-17 00
17.00-19.00

Jeugdsportinstu if 
In te vu lle n d o o rd e  buurt.

8-16jaar
jeugd

zondag io .no -i7 .no Konditietra inen/slanke lijn  en 
soel

dames/heren

En nog een crèche voor de kin- 
deren op dinsdag- en donder- 
dagochtend.

/  2,50 per keer voor volwasse 
nen

1,00 voor de jeugd.

land. Een ziekte werd het ge- 
noem d 'HOLLANDITIS' geluk- 
kig w ord t het een epidim ie. 
Zaterdag 10 oktober dem on- 
streerden 300.000 mensen 
VOOR deze 'HOLLANDITIS' 
ziekte, tegen de produktie  en 
plaatsing van a toom w apens in 
Europa en de rest van de we- 
reld, in BONN, W est-Duitsland. 
M ogen w ij de were ld  eens on- 
der laten gaan NEEN.
Mag al het leven vern ietigd 
w orden NEEN.
Alles w at nu to t stand is ge- 
bracht mag dat verloren gaan 
NEEN
Het is voor ٧ en uw  kinderen en 
het nageslacht dat onderstaan- 
de politieke partijen en buur- 
torganisaties ٧ allen oproept 
om  mee te dem onstreren op 21 
novem ber om 1 uur op de Dam 
om  zorg en ve rantw oord ing  te 
nemen dat de gevaarlijke 
a toom dreig ing  w o rd t wegge- 
nom en. Vertrek punten u it de 
buurt w orden nader bekend 
gemaakt.

Namens:
PSP afd. Jordaan,CW S,
PvdA afd. Oud-West,W OO, 
PPR afd. Oud-West,AKZ ,
CPN afd. S paarndam .w ov.

BREDIUSSPORTCOMPLEX 
IS VAN DE BUURT 

VAN IEDEREEN IS DAT zo?
Zeker van onze sportieve buurtbewoners, m aar helaas ook van on- 
ze 'onsportieve ' buurtbewoners o f liever buurtvandalen helaas het 
b lijk t als we de balans opm aken: Speeltuin St. Theresia, d iverse rui- 
ten gesneuveld; Sporthal de toegangsdeur geforceerd; en het 
brandalarm  al 14x ingeslagen.
Het gevolg daarvan is dan, geen w arm  w ater voor onze douchen) 
DIT GAAT ONS ALLEMAAL AAN! TREURIG TREURIG, LATEN WE 
OPLEGEN  EN ZGIETS PROBEREN TE VOORKOMEN!!!

DEMONSTREERT VOOR DE 
VREDE OP 21 NOV. A.S.
Dreigende wolken in de vorm  van atoom raketten w orden steeds 
g ro tS  en groter. H itsige kreten van meer en meer bewapenen zijn 
op het ogenblik aan de orde van de dag. (in de politiek)
Echter de gevolgen van deze toenem ende bewapening zijn niet te 
overzien. Een atoom oorlog  kom t op deze m anier steeds d ichter bij. 
De kans dat Europa het slagveld w o rd t van zo'n a toom oorlog  is Ie- 
vensgroot, als hier de raketten geplaatst worden.

veel a toom bom m en op de aar- 
de dat deze wel 30 keer vernie- 
tigd  kan worden. MOET DAAR 
NOG MEER BIJ? NOOIT. M il- 
jarden £ ٨ nog eens m iljarden 
w orden aan de bewapening 
uitgegeven, te rw ijl tege lijk  50 
m iljoen mensen per jaar van 
de honger sterven. DEZE VER- 
ANTWOORDING KUNNEN 
WIJ NET NEMEN.
Gelukkig neemt het verzet te- 
gen de neutronenbom  en 
plaatsing van de Pershing ra- 
ketten in de wereld toe. Dit 
vond zijn oorsprong in Hol-

In zo'n oorlog zullen alle men- 
sen en elk ander leven, in Euro- 
pa en er ٥٨١ heen, vern ietigd 
w orden o f dermate verm inkt o f 
aangetast door de radioactive- 
stralen dat een langzame dood 
٧ te wachten staat. Veertig jaar 
na de eerste a to o m b o ^  op Hİ- 
roshim a ondervinden mensen 
daar nu nog steeds last van de 
straling.
De kracht van één Pershing of 
één SS-20 raket is m om enteel 
net zo g root als die van alle 
bom m en in de Tweede We- 
re ldoorlog samen. Er zijn zo-

RECREATIESPORT PLEZIER 
IN ONS EIGEN . 

SPORTCENTRUM BREDIUS
Vraag het maar aan de oude en jonge buurtbewoners, die b.v. op 
de zondagen 4 en 11 oktober j.l. bij w ijze van spreken de zaal niet u it 
te slaan waren toen een super huis/tuin en keuken tennis- en bad- 
m instontoernooi gehouden w erd (met een superkerm is voor de 
kinderen).
In de hele sporthal bleef geen veldje onbenut. Steeds weer trokken 
de spelers door het z.g. inw isselsysteem in deze recreatie-sportare- 
na tegen elkaar, op sportieve w ijze ten strijde. In het voorjaar van 
1982 zeker een herhaling waard, hoewel komen de andere sporters 
dan niet in opstand om dat zij ook een toernooidag wensen?

Denksportruimte
Er w orden al w at cursussen ge- 
houden. Echter nog steeds zijn 
ideeën voo r invu lling  van deze 
ru im te welkom . Er is ru im te ge- 
brek, daarom w ie het eerst 
haalt, het eerst maalt. Pracht 
ruim te. In form eer bij Bredius- 
sportcentrum .

Integratie
Een d u u r w o o rd , w a t bete- 
kent het? in de sport_gewoon 
gezegd: S A M E N G A A N  VAN  
GEHANDICAPTE SPORTERS 
M ET NIET GEHANDICAPTE 
SP©RTERS o f nog  anders, ie- 
d e r d ie  s p o rtie f is en d a t is de 
m aa ts ta f kan m e t iede r op  
m aa n d a g a vo n d  van  20.00 to t
22.00 u u r te rech t, om  o n d e r 
een dak te  b a d m in to n n e n , 
baske tba l, (z it)vo lley  o f -voe t- 
bal enz.

Krachtsport (niet te ver- 
warren m et body-build ing)

Onz krachtsport-deskundige 
Henny roept alle dames op de 
VRIJDAVONDte komen bezoe- 
ken. Dan is hij er. De heren op 
dinsdagavond. Elke v rouw  een 
apart tra in ingsschem a. We 
moeten zeggen het is een ge- 
zellige drukte in dat zaaltje. De 
koffie w erkt ook aan dat sfeer- 
tje mee.

^ I l e y b a l l ?

Nu ook in Brediussportcen- 
trum . Het aparte uur waar di- 
verse sportlu i om gesmeekt 
hebben. Op w oensdag van 
17.00-18.00 uur als voorge- 
recht. Twee velden staan ter 
beschikking. Neem je vriend of 
vriend in ; buurm an of buur- 
v rouw  ٨٦ee.

Ook nieuw is
De zondagochtend van 10.00-
12.00 uur, cond itie tra inen/trim -
men m et spel als toetje  (volley- 
basket enz.). Sporten voor het 
hele gezin.

Het domein van de 
bejaarden
Donderdagochtend van 10.00-
11.00 ¥OG A en van 11.00-12.00 
VOLKSDANSEN en daarbij 
nog voor de liefhebbers: koers/ 
kegelbaan-tafeltenis, m in igo lf 
enz. voor elk w at w ils  van 55 
jaar en ouder. Voorlop ig  nog 
gratis toegang. ZEGT HET 
VOORTUI
Na 12 ٧٧٢ kunnen deze spor- 
ters en toeschouwers nog 
gaan kaarten, biljarten enz. in 
de zaal van Speeltuin ST. The- 
resia.

Tekening: A. w. Voortuysen

graag l؟ te^ zien als Henny niet 
aanwezig IS.

Wat nog meer?
Bekijk het m enu in deze krant. 
Voor elk w at w ils. Tennis alleen 
al loopt storm . Echter de ande- 
re sportievelingen moeten ook 
aan bod komen. Er w orden re- 
gelm atig  com petitiew edstrij- 
den van allerlei sporten in de 
hal gespeeld. Let eens op de af- 
fiches in de buurt o f KOM GE- 
WOON EENS LANGS.

We eindigen m et de kreet: ©f je 
nu sport in peperdure sport- 
broek of zondagse pak, bij het 
Brediussportcomplex komt ie- 
dereen aan de bak. Zaanstraat 
353, telefoon 847172.

Trampoline springen
De jeugd kan d it al tijdens de 
sportinstu iven op woensdag 
van 2 to t 4 uur en op zaterdag 
van 10 to t 12 uur. NU OOK 
VOOR DE GROTEREN op 
w oensdagm orgen van 10 to t 
12 uur. Vakkundige leiding 
aanwezig. Echt een sport voor 
de crack m aar ook voor de 
kruk.

Nieuwe toestellen in 
de krachtsportruimte
In het begin liep het nog niet 
zo, echter vanaf nu een grote 
verbetering. Meer toestellen 
voor de bovenste extrem ite iten 
(borst, biceps enz.) Als je nog 
geen kaart hebt, dan bellen met 
de Dienst voor de Sport, He- 
m onylaan 24 tel. 768432. Dage- 
lijks kan je daar een 'proefkaart' 
halen. Onze halbeheerders zul- 
len de krachtsport-ru im te



RENOVATIE 2E FASE HET WESTEN

w ie  dat nodig is, een gelijke 
w on ing  te verkrijgen. Voor- 
beeld: man, v rouw  en een kind 
die nu op een vier-kam erw o- 
ning w onen, zouden na de re- 
novatie niet m eer dan een drie- 
kam erw oning terugkrijgen. De 
H uurdersverenig ing vind^ dat 
niet redelijk.
De Com m issie van Bijstand ad- 
viseert de gem eenteraad en- 
w o rd t voorgezet door wethou- 
der W olffensprenger van D'66, 
voor de Herhuisvesting. Voor- 
dat w ij het w oord  kregen, beïn- 
v loedde hij de Commissie, 
door te verlangen dat de Com- 
m issie n iet van de regels af zou 
w ijken. Het resultaat was dat 
w a t de de H u u rd e r^e re n ig in g  
voorste lde, niet w erd aangeno- 
men.
Tot s lo t nog d it: de bewoners 
die d it jaar de huurverhog ing 
gew eigerd hebben, moeten el- 
ke maand zelf een girokaart 
Uts<؛hrijven, m et de oude huur 
en het verhoogde watergeld. 
De uitspraken van de Huur- 
com m issie  zullen wel even op 
zich laten wachten, gezien de 
vele w eigeringen in Am ster- 
dam.

Begin oktober j.l. ontv ing  de Huurdersverenig ing Het W esten het 
bericht van goedkeuring vanhet M in is terie  van de renovatie van de 
w on ingen  in de '2e fase'.
D irect daarop is het goede nieuws verspre id aan de betrokken be- 
woners, u it de blokken tussen Bontekoe- en Spaarndam m erstraat. 
D it betekent dat ook de door ons verlangde huren er door zijn. Deze 
komen nu op hetzelfde niveau als in het eerste blok. ©veral in het 
land v ind t de toepassing van de anderha lf procent-regeling plaats, 
w aardoor de huren zeker zo'n ong. /  50,—  hoger u itgevallen zou- 
den zijn.

daanworden, d it is alléén om  al 
w isse lw on ingen te krijgen, dus 
nog niet voor de renovatie van 
die w on ingen  zelf. £ ٢ zal gere-

noveerd m oeten w orden m et 
de m ogelijkhe id  om vanu it een 
later blok in één keer naar een 
gerenoveerde w on ing  te gaan 
in het eerst blok. A lleen de hui- 
dige bewoners van een WO- 
ning, die terug w illen , gaan 
vóór. Dit is een eis van de Huur- 
dersvereniging.

Beïnvloeding
Ook heeft de huurdersvereni- 
ging een bespreking bijge- 
w oond  van de Com m issie van 
Bijstand van de gem eenteraad 
over w oonbele id. Dit om te 
trachten vo o r die mensen voor

W e m ogen gerust van een 
g roo t succes spreken, dat we 
opn ieuw  de Spaarndam m er- 
buurt-huren krijgen, w aarvoor 
de buurt zich steeds heeft inge- 
zet. Een succes.dat alleen door 
een éénsgezinde houding be- 
reikt kon worden.
Hopelijk w erkt d it door naar an- 
dere buurten, w aar nog gere- 
noveerd m oet w orden, en kun- 
nen zij h ier hun voordeel mee 
doen zodat ook elders draage- 
lijke huren ontstaan.
Inm iddels hebben de bewo- 
ners een voorlich tingsboekje  
van de gem eentediensten 
Volkshuisvesting en Herhuis- 
vesting gekregen, en zijn er 
twee voorlich tingsavonden ge- 
weest, waarna een begin ge- 
maakt w o rd t m et de 'opnam e- 
gesprekken'. In die gesprekken 
kunnen de bewoners aan een 
am btenaar van Herhuisvesting 
du ide lijk  maken w at hun wen- 
sen zijn; w aar ze in de toe- 
kom st w illen  wonen.
De verbetering begint in de 
Bontekoestraat, op no. 2, dus 
ook de opnam en. Ook in het 
laatste stuk: Tasm anstraat 77 
en hoger, zullen opnam en ge-

Huurdersvereniging Spaarndam

Ondanks de verw achting van 
vele bewoners dat w e er u it 
zouden komen deze avond, 
w erd  dat door slechte voorbe- 
reding en onduide lijkheid  van 
de am btenaren de bodem  in 
geslagen.
Eén van de aanwezigen sprak 
uit, dat hij het schande vond 
dat na al d ie ja ren  de gem eente 
m et zo'n voorstel en zo slecht 
voorbere id  in de buurt durfde 
te verschijnen en concludeede 
dat het huiswerk overgem aakt 
m oest worden.
Evert van de S tichting W oon- 
energie nam ook het hele pak- 
ket even door en sprak u it dat 
hij zeer te leurgesteld zou zijn 
als er niets m et de u itkom sten 
van het rapport gedaan zou 
w orden.
De bewoners hebben zich uit- 
gesproken tegen het voorstel 
van de gemeente, tegen verho- 
g ing van de w oonkosten, tegen 
het afbetalen van de schuld.
De gem eente zal beter voorbe- 
reid en m et du ide lijker getoet- 
ste voorste llen en echte gran- 
ties m oeten komen. Intussen 
wachten we en gaan door m et 
de actie.
 -de reacties van de bewo آ؛ال
ners bleek, dat in de loop van 
de jaren veel door een ieder is 
nagedacht over oplossingen 
en verbeteringen.

Bestuur

Verslag vergadering bewoners gemeentewoningen  en gemeente- 
ambtenaren 15 ؛٧٨؛

De zaal van het spee ltu ingebouw  aan het Zaandam m erple in was 
goed gevuld toen maandag drie am btenaren van de gem eente m et 
de bewoners van het Zaandam m erple in en de Spaardam m erd ijk 
kwam en praten ove de voorste llen, die burgem eester en w et- 
houdrs doen vanwege de jarenlange problem en.
Het is al jaren bekend dat er fouten gem aakt zijn in het eerste deel 
van de renovatie, die in de tweede deel anders liggen. Het heetste 
hangijzer is wel de b lokverw arm ing en het w arm e water.
U it een rapport gem aakt door de S tichting W oonenergie en een on- 
derzoeksrapport van de gem eente blijken de bewoners inderdaad 
gem iddeld  25 to t 30% m eer te betalen aan stookkosten en w arm  
water. Burgemeester en W ethouders hebben enkele maanden ge- 
leden gereageerd op deze u itkom sten m et een 'verbeteringspak- 
ket'. het pakket dat de voorkeur heeft van B. en w. en behandeld is 
in de com m issie  van bijstand van Volkshuisvesting lu id t:
—  geisers aanbrengen

m eente aanbiedt, kosten geld, 
maar zullen ook w at besparin- 
gen opleveren. De bijkom ende 
kosten zullen stijgen en niet de 
kale huur vo lgens de heer 
Beekhuis. Er komen als maar 
vragen en vragen en tenslotte  
gan w e één voorbeeld  na: een 
geiser in de w on ing  zal 13 م ,—  
per m aand kosten (voor de 
huur van de geiser,d e aanleg 
en het onderhoud) en zal 
/  23,—  inhouding  op de voor- 
heffing stookkosten en w arm  
w ater tengevolge hebben. Be- 
sparing: /  10,— , m aar w aarom  
w o rd t het gasverbuik van de 
geiser niet genoemd? Boven- 
dien zijn d it theoretische bere- 
keningen en geeft de gem een- 
te geen garantie voor deze 
som. In het verleden is de be- 
w oners ook oo it voorgerekend 
hoe goedkoop blokverwar- 
m ing zou zijn..... vu lt ٧ zelf de 
rest maar in.

—  rookgasklep
—  ventilatie reductie-systeem

Tijdens de vergadering bleek 
dat de gedane voorste llen  van 
B. en w. en de voorde len die 
dat de bewoners kan oplevere 
in de praktijk al gedeeltelijk nit 
u itvoerbaar zijn. (bijv. voor 
schuifraam  kan geen dubbel 
glas komen)
De genoem de voordelen en 
berekeningen gaan niet op. 
Richard Bergman m oet als 
voorz itte r van de vergadering 
vele pogingen doen om  de zaal 
rustig te houden. De gem oede- 
ren laaien hoog op en er valt 
voortdu rend  te beluisteren dat 
de gem eente schuld draagt 
vo o r de slecht u itgevoerde re- 
novatie en op geen enkele w ij- 
ze de bewoners hierin tege- 
m oet komt.
De 'verbe teringen ' die (dus niet 
geheel u itvoerbaar zijn) de ge-

WAT ٧٠٠^ CLUB IS SDZ
dighe id  tegengaat.
M ocht u belangstelling hebben 
om  uw  zoon te laten voetbal- 
len, sch rijf dan een brie f naar: 
AVV-SDZ, Postbus 80134, 
1055 BC Am sterdam . Tele- 
fonisch contact kunt ٧ opne- 
men via nr. 184327. W at nog 
beter is: breng eens een be- 
zoek, liefst m et uw  zoon, om  
nader kennis te maken. Elke 
avond, behalve zaterdag en 
zondag zijn w ij aanwezig.

Door georganiseerd voetbal 
menen w ij een daadwerkelijke 
b ijdrage te leveren aan de li- 
cham elijke ontw ikkeling van 
uw  kind. Het is bewezen, dat 
een kind dat m et sport w o rd t 
geconfronteerd daar in zijn ver- 
dere leven voordeel van kan 
ondervinden. Sport staalt niet 
alleen spieren, m aar scherpt 
ook de geest. Bij dat alles moe- 
ten we niet vergeten dat de ge- 
organiseerde sport de jeugd 
van de straat houd en balda-

SDZ is een voetbalverenig ing, 
opgericht op 1 mei 1920, die 
speelt op het sportpark aan de 
T ransform atorw eg, d irect over 
de spoorbom en bij de Spaarn- 
dam m erdijk.
W ij hebben 450 leden en dona- 
teurs en in totaal 31 efltallen. 
M et deze achtergrond en een 
goed kader w o rd t uw  zoon 
door ons opgevangen. Gedi- 
plom eerde tra iners brengen de 
jongens balvaardigheid en 
technische kennis bij.

BQTHQF
STUURT BEWONERS

_______________ BOTWEG
Aan de bestuurder van Het Westen,

Naar aanleiding van vragen, die w ij hebben over de afrekening bij- 
drage servicekosten 1980 betreffende de w on ingen  Nova Zembla- 
straat 'Het Behouden Huys', vervoegde w ij ons d.d. 13-10-'81 bij de 
hr. B o thof van uw  w on ingbouw veren ig ing  'Het W esten'. D.d. 12- 
10-'81 spraken w ij te lefonisch m et genoem de heer Bothof af, dat 
w ij de volgende dag konden komen om  van de boekhouder uitleg 
over onze vragen te krijgen.

.. ءما:ثص
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com m issie. Bovendien vertel- 
de de heer Bothof, dat hij de 
bew onerscom m issie  steeds ؛٨  
het verleden had u itgenodigd 
voor overleg. Ook d it is niet 
waar. Ook al bestaat er op het 
ogenblik geen bewonerscom - 
missie, toch heeft iedere ind ivi- 
duele bewoners het recht op 
inzage in de boeken bij het 
Westen. Tenslote betalen w ij 
m eer dan /  600,—  per maand. 
W ij voelen ons schandelijk be- 
handeld en verzoeken hierbij 
het bestuur, de hr. Bothof op 
zijn foute  optreden te wijzen. 
Daarnaast w illen  w ij graag uit- 
g e n o d ^ d  w orden voo r een ge- 
sprek waarin  ons uitleg w ord t 
gegeven over de afrekening 
servicekosten 1980. Deze aan- 
vraag dienen w ij op verzoek 
van de hr. Bothof schrifte lijk  in. 
W ij verwachten binnen 2 we- 
ken een reactie op deze brief.

Babs Bos, Nova Zem blastr. 85 
Rosa Porcelijn, Nova Zem-
hlastr. 161
letje de W ilde  p/a Spaarndam - 
merstr. 143

Echter toen w ij daar aankwa- 
men, werden w ij op schandelij- 
ke m anier afscheept door de 
hr. Bothof. Hij stelde bij de deur 
geen tijd  te hebben om m et ؛٨ - 
d iv idue le  bewoners een ge- 
sprek aan te gaan over vragen 
betreffende de afrekening. Bo- 
vendien zou hij steeds weer 
m oeite gedaan hebben, een 
bew onerscom m issie  in het Ie- 
ven te roepen, aangezien het 
de taak van een bw. com m issie 
zou zijn ٠٨٦ m et het Westen 
over d it soort zaken te overleg- 
gen. De bewonerscom m issie 
heeft een aantal jaren ge- 
functioneerd ; vanwege o.a. de 
m oeizame contacten m et het 
W esten en de te leurste llende 
resultaten h ie rdoor heeft deze 
com m issie  besloten zich op te 
heffen. Echter, noch Bothof, 
noch iem and anders van het 
Westen heeft oo it enige m oeite 
gedaan to t het oprichten van 
een bewonerscom m issie. On- 
dergetekenden kunnen d it ge- 
tu igen aangezien zij vanaf het 
begin to t het eind betrokken 
zijn geweest bij de bewoners-

'RA^EN'
M et de afbraak van de Houtrijk- en Assendelfstraat (plan 'bejaar- 
denhuis') zijn grote fouten gemaakt. N iet eerst ratten verdelgen en 
dan afbreken nee! W achten dat ze in de bewoonde huizen zitten en 
dan g if strooien.
De rat is het meest gevreesde dier, s lim  en uiterst agressief half 
dood zal hij zich nog verdedigen.
's Nachts bivakkeren ze door de straat en ve rdw ijnen onder tegels 
via het zelfgemaakte voortu in tje  van m ijn  neven buurvrouw , tegen- 
w oo rd ig  kan dat zo maar.
Voor m ijn  straatdeur heb ik 6 maal de losliggende straattegels weer 
hersteld, door de holletjes m et zand te vu llen, g if laten strooien 
en in de kelder in het traplokaal vallen gezet en en m et succes hóór, 
m et m ijn  vallen heb ik dat, het g if weet ik niet, a lhoewel een buur- 
v rou w  klaagt over stank in het portaal.
Buurtbew oners; Am sterdam  te lt m eer ratten dan inw oners, help 
ook mee, overal w aar tegels losliggen huizen ratten.

Tussen Houtrijk- en Spaarn- 
dam m erstraat krioelt het nog 
steeds, al 60 jaar lang, die ach- 
tertu inen w illen  ze in de toe- 
kom st w at van maken, goed 
m aar eerst die ratten weg, 
w ant je krijg t ze in bed, denk 
n iet dat dat niet kan, dan heeft 
٧ het m is, een rat kan alles!
W ij kankeren a ltijd  op die bui- 
tenlanders, m aar w at doen we 
zelf? Kijk zondags o f op een 
feestdag m aar eens langs de 
straat, de vuilniszakken en de 
u it de trap gegooide reclame- 
bladen en niet alleen de Hout- 
rijkstraat, maar ge loo f me, zelfs 
de Churchillaan doet daar aan 
mee.

Het w oongeno t verm inderd  
m et de dag, allen de huisbaas 
denkt daar anders over.

c . B. S ijm ons 
H outrijkstraat100 '



,TURFSCHIP AANPAK PARTICULIER 
BEZIT RO^□ □E 
BARENTSZSTRAAT

Al geru im e tijd  w o rd t er gepraat over de aanpak van het particuliere 
bezit in de Zeeheldenbuurt. Er zijn h ierover voorste llen gemaakt 
door de pro jektgroep in sam enw erking m et de bew oners en het 
AKZ.
Problem en voor de pro jektgroep ontstonden toen ze de plannen bij 
de w ethouder voor de stadsvern ieuw ing  voorlegden: ze werden in 
eerste instantie afgewezen en n ieuw  onderzoek naar de aaftpak 
m oest w orden verricht. H ierdoor is grote vertrag ing  ontstaan in de 
u itvoering  van de aanpak. De bewoners zijn h ierover via een brie f 
van de pro jektgroep ge'i'nformeerd.

fo to  H. Steinberg 
panden het eerst gezet. Het 
AKZ heeft gep le it voor meer 
capaciteit van BWT voor de 
buurt. Op d it m om en t is nog 
onbekend w at de activ ite iten 
van BWT hebben opgeleverd 
in de buurt. B innenkort zal de 
pro jektgroep de buurt hierover 
in form eren
In het V erw erv ingsprogram m a 
1982-1986 is door de projekt- 
groep het particu lie r bezit in de 
Zeeheldenbuurt voorgedragen 
om  verw orven te w orden. Dit 
betekent dat na ve rw erv ing  de 
panden opgeknapt zullen w or- 
den vo lgens de zogenaam de 
/  20.000,—  beurt. In de aange- 
geven p rio rite it b innen het Ver- 
w erv ingsprog ram m a staat de 
Zeeheldenbuurt voorop, n.l. 
G rondbedrijf zal vanaf 1982 to t 
1984 vooral in de Zeehelden- 
buurt bezig zijn om  te proberen 
panden te verwerven.

A. P. G.

De aanpak van het particu lie r 
w on ingbez it in de Zeehelden- 
buurt bestaat u it twee delen:
—  het afdwingen van het on- 

derhoud ه  ا )■ particuliere ei- 
genaren via aanschrijvin- 
gen /■٨؛ ٧^٧  Bouw- en Wo- 
ningtoezicht.

—  het verwerven van de pan- 
den door grondbedrijf ؛٠٨  
behoeve van verbetering.

Voor de activ ite it van Bouw- en 
W oningtoezich t in 1982 is een 
program m a opgesteld. In 1981 
zijn al zo'n 20 panden opgeno- 
men, de daaru it voortkom ende 
aanschrijv ingen zijn nu in voor- 
bereid ing. In 1982 zullen nog 
eens 27 panden in deze buurt 
bekeken w orden op hun onder- 
houdstoestand. Ook vo o r de ja- 
ren daarna zal BWT gevraagd 
w orden  naar de particulere 
panden in de Zeeheldenbuurt 
te gaan kijken. Bij de keuze w el- 
ke panden het eerst opgeno- 
men w orden zijn de slechtste

fo to  H. Steinberg

SOCIAAL MEDISCH 
CENTRUM

BEWONERS IN BOUWTEAM
De n ieuw bouw  in de Van Heemskerkstraat en aan de Zoutkeets- 
gracht begint al op te schieten. We vroegen drie  van de toekom st؛- 
ge bewoners die betrokken waren bij het bouw team  naar hun erva- 
ringen. Hebben buurtbew oners genoeg te verte llen over hun nieu- 
we w oning?

dam m erbuurt: 84 25 30). 
W ijkverp leg ing, tel. 23 44 22. 
M aandag van 1.00-2.00 uur 
open spreekuur, (tel.: 84 00 31, 
Zaandijkstraat 13)
W ijkpost voor Bejaarden, tel.: 
23 44 22. Dinsdag van 9.30- 

٦ ٦  .0© uur. (tel. Schiem anstraat 
22 89 21).
Mevr. A. Kuyper vroedvrouw , 
te l.: 84 39 96. Bellen voor af- 
spraak. W oensdagavond 7.00-
9.00 uur afsprakenspreekuur. 
Jurid isch spreekuur dinsdag 
van 7 to t 9 uur.

w. B. Goslinga, huisarts, tel.: 
23 74 17. 'S m orgens vrij 
spreekuur van 8.00-9.30 uur. 'S 
m iddags alleen spreekuur na 
te lefonische afspraak. SCHIP- 
PERS vrij spreekuur van 1.00- 
?-٨٨  uur.
E. ل . Joustra, fysio therapeut. 
Op afspraak via te l.: 22 05 72 
(ANDER TEL. NR. DAN IN DE 
V©RIGE AKTIEKRANT). 
M aatschappelijk W erk Team, 
tel.: 23 44 22 (©©K ANDER TEI. 
NR.I) m aandag en woensdag- 
m orgen van 10.00-11.30 uur 
open spreekuur. (Tel. Spaarn-

vragen stellen. Je had fe ite lijk  
toch niet zo erg veel te zeggen. 
Er komen nu dubbele ramen 
aan de w indkant, dat w ilden  
w ij. ©ok beslisten w e mee over 
de b innentu in , hoe die m oet 
w orden. Je w o rd t er wel meer 
in betrokken zo, door die verga- 
deringen, en dat is goed. Het 
AKZ doet ook een hoop m oei- 
te, die doen 't belangeloos. We 
w illen  nog wel even zeggen, 
dat we dat goed vinden van die 
mensen, w a t die vo o r ons op- 
knappen. Jam m er, dat een 
aantal bew oners zo'n een hekel 
heeft aan vergaderen, w an t op 
't laatst kwam en er m inder. Je 
m oet w él b lijven komen na- 
tuurlijk , w an t er m oet nog m eer 
beslist w orden .'

M evrouw  B. Ullers uit de Ba- 
rentszstraat:
'Ja, er w erd goed naar ons ge- 
lu isterd, je had echt wel w a t te 
verte llen als toekom stige be- 
woners. Zoals de keukens, je 
kon kiezen u it drie soorten.Het 
is zeer raadzaam om  't zo te 
doen m et de bewoners samen, 
ook voor andere buurten. Je 
gaat er zélf in leven natuurlijk, 
je kan steeds zeggen: dat be- 
va lt me niet, dat bevalt me wél. 
Ze hadden steeds m eerdere 
voorbeelden m eegenom en, en 
dan kon je kiezen. Zoals de tu in, 
daarin zou eerst een slootje  ko- 
men. Dat vonden w e te link 
vo o r kleine kinderen, ^ ٢١ dat is 
geschrapt. En op het balkon, 
we w ilden  dat daar geen been- 
tjes o f hoofdjes tussen door 
kunnen, en dat is ook gebeurd. 
'De architect praatte eerst wel 
m et m oeilijke  w oorden, je had 
daar geen kaas van gegeten, 
w an t het is n iet jo u w  vak. We 
hebben naderhand gezegd, of 
dat ze die dure w oorden  thu is 
w ilden  laten. Ze deden later be- 
te r hun best om  d a tte  doen. Ja, 
die hoge huren, m aar daar 
staat ook wel w at tegenover. 
We gaan er erg op vo o ru it met 
w onen. We hebben goed nage- 
dacht o f het zou kunnen. Het is 
erg nuttig  dat het zo is gegaan 
m et het bouw team . Anders 
w o rd t er m aar in gepropt, in je 
n ieuw e w on ing . Ik m oet er in 
kunnen leven, dan ga je daar 
goed over nadenken. Ik ben te- 
vreden geweest over hoe het 
g^g '■

Langs deze weg w il ik m ijn  
hartelijke dank betuigen aan de 
klussengroep Spaarndam  en 
m et name aan Henny en Caro- 
lien, voor het opknappen van 
m ijn  verw aarloosde tu in. Ik 
ben erg tevreden en de tu in  is 
erg opgeknapt. W at fijn  dat jon- 
ge mensen nog zo behulpzaam 
kunnen zijn! Tevens m ijn  dank 
aan Charles, die de meisjes 
m et raad en daad terzijde heeft 
gestaan.

Mevr. Spiegelberg

de keus was niet zo groot. W ij 
w ilden  op de b innenplaats
m éér speelgelegenheid ٧٠٥٢
de kinderen, dat is ook wel ge- 
deelteijk gelukt. We hebben 
ook geholpen om  de tu inarch i- 
tect u it te zoeken. De huur 
w ord t wel een stuk hoger. In 
ons oude huis h ier toch t het 
vreselijk. We betalen /  237,—  
GEB per maand, dus we hopen 
in de n ieuw bouw  m et een be- 
tere isolatie wel een deel van 
de huur terug te verd ienen op 
stookkosten. Door het bouwte- 
am hebben we w at m eer be- 
g rip  gekregen vo o r de hoogte 
van de huren. Als je ziet w at er 
a llemaal m oet gebeuren, w at 
er aan mee werkt. We hebben 
heel veel tijd  erin gestopt, al 
dat vergaderen. Dat vinden we 
helemaal n iet erg. W ant het 
gaat om  ónze w on ing .'

De fam ilie  R. j .  Dijk, Van Die- 
m enstraat: 'Dan komen we nu 
in een n ieuw bouw hu is . Het is 
haast te m oo i om  w aar te zijn, 
m a a r je w ile r to c h n ie ta lle s o m  
laten. De huur w o rd t wel hoog. 
Eten zou 't laatste zijn om  op te 
bezuinigen. We zaten in het 
bouwteam  vanaf begin 1980. 
Die van de gemeente, van Ei- 
gen Haard en de architect, die 
praatten m et elkaar, en je kon

Een echtpaar m et 2 zoons u it 
de Barentszstraat:
'Het was leuk dat je van de 
grond af kon mee helpen je WO- 
ning idee te geven. De techni- 
sche d ingen w aren eerst te 
m oe ilijk  voor ons. Er verander- 
den best a llerlei d ingen om dat 
w ij dat w ilden. Zo w erd een on- 
handige u itgebouw de m uur 
tussen keuken en badkam er 
veranderd. De achterram en 
waren te klein, die werden gro- 
ter. ©p het Jonas Daniël 
M eyerp le in  zagen we een m o- 
de lw on ing  op w are grootte  en 
toen konden we het ons veel 
beter voorste llen  en zeggen 
dat we anders w ilden  hebben. 
W at ons w el tegen viel was, dat 
er eerst wel 17 toekom stige  be- 
w oners waren en bleven er 
m aar een stuk o f 6 over. Je 
m oet ju is t b lijven meepraten, 
w an t je bent er veel nauwer bij 
betrokken, het is niet kant en 
klaar. Anders m oet je alles 
m aar accepteren. De architect 
praatte best wel m et gewone 
w oorden, hij kwam  zelf ook 
m et leuke ideeén. E rw aren ook 
mensen van de gem eente, van 
Eigen haard en van het AKZ bij. 
Zo m oesten w e het eens w or- 
den over de tegels en de keu- 
keninrichting. M aar het kon 
w eer n iet te duur w orden, dus ا
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leuk is om  te doen, m aar., we 
komen echt mensen tekort.
Als de speel-o-theek straks echt 
uit gaat lenen hebben we  toch 
ook voldoende  mensen nodig 
die daarbij willen  helpen.
Kom  op, vaders en moeders, 
oma's en opa's en verder ieder- 
een die er zin in heeft, help mee 
de speel-o-theek goed van de 
grond  te krijgen. Het î،ş voor 
ons allemaal van belang dat 
onze kinderen straks fijn  er- 
gens kunnen spelen met voor 
hun onbekend speelgoed. 
Bovendien kan het u in uw  por- 
temonnee  schelen. Speelgoed 
is duur, en wees eerlijk, hoe 
vaak heb je geen miskoop? 
Voor je nu iets duurs koopt kun 
je eerst eens in de speel-o- 
theek bekijken of je kind het 
echt wel leuk vindt, of dat het 
weer een tijdelijke  bevlieging 
is. Doe mee en geef je op bij: G. 
Lasschuit, V. Heemskerckstraat 
12, tel.: 254664
٥ . Helmers, Barentszplein 85, 
tel.: 227499
E. d. d. Melen, Zoutkeetplein 
14'" — Tel.;246047

straks moeten we samen be- 
slissen over welk speelgoed er 
aangeschaft moet worden.
Er moeten catalogi aangelegd 
worden, er moet een opberg- 
systeem  voor het speelgoed 
bedacht worden.
Al het binnengekomen speel- 
goed moet op de een of andere 
manier verpakt worden, Op 
zich praktisch w^erk dat b^st

om  op zo kort mogelijke  ter- 
mijn  weer een gesprek met de 
betreffende wethouder aan te 
gaan. Ondertussen gaan de 
voorbereidende  werkzaamhe- 
den wel door.

Speél-o-theek
Een van de nieuwe  voorzienin- 
gen die gaat draaien  is een 
speel-o-theek. Het is de bedoe- 
ling  dat er voorlich ting  over 
spelen en speelgoed  gegeven 
gaat worden.
Er worden  speelgoedm idda- 
gen georganiseerd  en er w ord  
speelgoed  uitgeleend. Dit m oet 
echter allemaal door v rijw illi-  
gers opgezet worden. Een aan- 
tal vrouwen  en mannen  zijn er 
hard mee bezigt.
Er worden  reeds bestaande  
speel-o-theken  bekeken, zodat 
er enig  inzicht kom t in het rei- 
len en zeilen van  een speel-o- 
theek.
Hoe moet je  zoiets inrichten, 
w at heb je  daarvoor nodig?  
Massa's speelgoedcatalogi 
w orden  aangevraagd, en

HET COMBINATIEPROJEKT 
WEER EEN STAPJE 
VERDER_______________
Zoals ٧ natuurlijk al weet is er op het Zoutkeetplein nr. 4-6 een pand 
beschikbaar gekomen, waarin  3 verschillende  activiteiten gaan 
plaatsvinden, te weten: een peuterspeelzaal (nu nog in buurthuis 
'De Piraat'), een speel-o-theek en een beperkte boekenuitleen, t.b.v. 
die mensen waarvoor de afstand naarde  'volwassen' bibliotheek in 
de Spaarndammerstraat te ver is.

"BUURTHUIS  'DE PIRAAT'

geweest. Tot onze grote  vreug- 
de is ons vorige  week  meege- 
deeld dat er alsnog extra geld 
beschikbaar w ord t gesteld. 
Weer een probleem  m inder 
dus. Maar we  zijn er nog  niet, 
met name  de positie  van de 
peuterleidster is financieel nog 
steeds niet geregeld. Gelukkig 
hebben we  alle steun en mede- 
werking  van de ouders van de 
peuters. Zij hebben reeds actie- 
ve stappen  naar de w ethouder 
toe  ondernom en, om  die  dui- 
delijk te  maken dat een vaste 
peuterleidster voor de kinde- 
ren een noodzakelijkheid  is. 
Tevens lig t het in de bedoeling

Voor de verbouw ing  van dit 
pand is geld beschikbaar ge- 
steld door het college  van 
B&W, echter om  een en ander 
goed te  verbouw en  en in te 
richten  bleek dit niet voldoende

W at hebben we  aan een prach- 
tig  verbouw d  pand als er straks 
geen geld is ٥٨١ het in te rich- 
ten?
Dat is de waanzin  ten top. 
Keihard is er door alle belang- 
hebbende  aan gewerkt, er zijn 
brieven  aan de w ethouder 
geschreven, er hebben vele ge- 
sprekken plaatsgehad. Maar.... 
het is allemaal niet voor niets
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kaanse kinderen  kunnen frans 
leren. Iedere donderdagm id- 
dag van 4 uur to t half 6. Het 
kost /  0,50 per week. Tot ziens 
in De Piraat

Het team  van De Piraat

We hopen  hiermee  een een 
aantal vragen  beantwoord  te 
hebben.

Naar aanleiding  van het blauwe  public ite itsboekje  van  De Piraat 
zijn ons enkele opm erkingen  ter ore  gekomen  over de activiteiten  
voor Marokkaanse buurtbewoners  die in De Piraat w orden  georga- 
niseerd. We w illen  hierbij van de gelegenheid  gebruik  maken om  
een en ander te verduidelijken.
Het verschil in deelnem ersbijdragen  tussen bijvoorbeeld  de naai- 
cursus voor volwassenen  en de naaigroep  voor Marokkaanse 
meisjes zit 'm  hierin, dat de naaicursus voor  volwassenen  geleid 
w o rd t door een gedip lom eerde  coupeuse  die  daarvoor een salaris 
ontvangt. De naaigroep  voor Marokkaanse  meisjes w ord t geleid  
door de stagiaire  van het buurthu is  en vrijw illigs te rs . De Marok- 
kaanse meisjes leren niet alleen  naaien en breien, er is ook tijd  om  
gezellig met elkaar te  praten en eens w at anders te doen.

woensdagm iddaginstu if. De 
entreeprijzen  blijken  voor bui- 
tenlandse  kinderen  toch  een 
hogere drempel te zijn dan 
voor Nederlandse  kinderen  —  
een probleem  waar ook w ij 
geen pasklare oplossing  voor 
hebben. De Franse les is in eer- 
ste instantie  gestopt. Omdat 
echter veel kinderen  daartegen  
geprotesteerd  hebben, is be- 
sloten dat op  donderdag  29 ok- 
tober weer met de Franse les 
voor de Marokkaanse  kinderen 
te beginnen. Het begint elke 
donderdag  om  4 uur en het 
duurt to t half 6. Het kost 50 cent

De reden dat er een aparte  club  
voor Marokkaanse  kinderen in 
De Piraat is, is dat gebleken is 
dat zij wel graag naar het buurt- 
huis w ilden  komen, maar dat 
het toch  niet gebeurde  op b.v. 
de woensdagm iddag. Enkele 
jaren  geleden  is toen  mede op  
verzoek van ouders, gestart 
met Franse les voor Marok- 
kaanse kinderen, m et daarna 
een speeluurtje. Veel Marok- 
kaanse kinderen hebben hier- 
door het buurthuis  leren ken- 
nen, en komen  er gemakkelij- 
ker toe  om  deel te nemen  aan 
vakantieactiviteiten  o f de

per keer.
Nederlandse  les voor Marok- 
kaanse mannen  w ord t georga- 
niseerd om dat het leren ver- 
staan en spreken van  Neder- 
lands een eerste vereiste  is om  
zich hier m et ons verstaanbaar 
te  kunnen maken. Dat lig t an- 
ders bij b.v. een cursus Engels 
voor  Nederlanders in het 
buurthuis. Het verschil in deel-

nemersprijzen  zit 'm  ook weer 
hierin, dat voor Engels een Ie- 
rares is aangetrokken, en de 
Nederlandse  les vrijw illigers- 
werk  is, begeleid  vanu it het 
buurthuis.
Een ander punt hierbij is, dat 
vanu it de gemeente  benadrukt 
w ord t dat er activiteiten  voor 
buitenlanders  georganiseerd

Dit is de les voor Marokkaanse  
mannen, in buurthu is  'De Pi- 
raat', Roggeveenstraat 12, tel.: 
245789. Iedere donderdag  van 
8 uur to t half 10. Vanaf half 8 
bent ٧ welkom . Het kost /  1,50 
per keer. Verder organiseert 
'De Piraat' naailes voor Marok- 
kaanse meisjes, die ouder zijn 
dan 12 jaar. Iedere woensdag- 
m iddag  van half 3 to t half 5. Het 
kost /  0,50 per keer. De Marok-

moeten  w orden, onder andere 
in buurthuizen. De gemeente  
geeft hiervoor wel extra  subsi- 
die, maar geen extra mensen.
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Woningen

M om enteel zijn ^ ٢ contacten  
tussen  de gem eente  Am ster- 
dam  en de Batco over de over- 
name  van  de gebouwen  op  het 
Realen-eiland. Er bestaan plan- 
nen om  de gebouwen  te slo- 
pen en aldaar w oningen  e؛ 
gaan bouwen. Volgens ئ.دما  ت6ق  
zullen  bet m ooie  w oningen  
gaan worden.
Het is echter nog niet zover, 
dus zult ٧ het vertrouw de  luch t 
je  van  de Batco to t eind  1982 
nog wel even ruiken. W ij zullen  
٧ op  de hoogte  houden  van de 
verdere  ontw ikkelingen.

AKZ
Frank Belderbos

DE BATCO GAAT VERHUIZEN VOOR IEDERE MAN EEN PAAL

bouw, die gerealiseerd  zal w or- 
den aan de Deccaweg in het 
havengebied, naast het al be- 
staande  d is tr ib u t ie c e n tra .  
Voor de n ieuw bouw  zullen  zo'n 
ه34  palen nodig  zijn, evenveel 
als het aantal mensen  w at nu 
bij de Batco werkt. De eerste 
paal had echter al in de grond  
m oeten  zitten, ma،،r door het 

vrachtw agens  af en aan zien rij- is
اةدم"ا ■ öörQtP، ٢١۶آء ١ا~ءاءاتءا  nitnPQt̂ lHde eerste paalslag  uitgesteld. 

Desondanks houdt men  het er- 
op, aldus Gerrie  Da Gunha, dat 
het gebouw  in novem ber 1982 
gereed zal zijn, waarna  men  in 
januari 1983 m et de verhuizing  
zal beginnen. In april 1983 
hoopt men  helemaal over te 
zijn, waarm ee  de Batco van  het 
Realen-eiland  vertrokken  zal 
zijn.

Een nieuwe fabriek

Een van  de consequenties  van 
het behoud  van  de werkgele- 
genheid  bij de Batco vo o r  Am - 
sterdam  was  het fe it dat het be- 
d rijf verhuisd  diende  te w or- 
den, mede  om dat een renda- 
bele bedrijfsvoering  op  die plek 
problem atisch  werd.
Door het optreden  van de ©n- 
dernem ingsraad  heeft de ge- 
meente  Am sterdam  een bouw- 
plaats in het W este lijk  Haven- 
gebied  gereserveerd. De direc- 
tie  was er nam elijk  al vanu it ge- 
gaan dat het bedrijf toch  opge- 
heven zou w orden  en dat een 
reservering  niet m eer nodig  
was. Een van  de gevolgen  van 
het behoud  van het bedrijf was 
wel dat een deel van de tabaks- 
verw erking  overgeplaatst zou 
w orden  naar de Belgische  ves- 
tig ing . Dit is de z.g. PRIMARY, 
w aar de eerste tabaksverwer- 
king plaatsvindt. Voor de ont- 
m anteling  van  dat deel hebben  
we  de laatste  maanden  de

Verhuizing in 1983

Na het besluit to t behoud  van  
het bedrijf is er hard  gewerkt 
aan plannen  voor  de nieuw-

Dit stelt Gerrie  Da Gunha, lid van de ondernem ingsraad, over de 
n ieuw bouw  voor  de BATCO in het W este lijk  Havengebied. W ij heb- 
ben allemaal kunnen  zien dat er de laatste maanden  veel vrachtau- 
to 's  met grote  m achines  wegreden  bij de BATCO op  de Zandhoek. 
Som m igen  dachten  dat d it het begin  was  van  de ontm ante ling  van 
deze sigarettenfabriek, vo lgens  anderen  zou de verhuizing  al in 
gang  gezet zijn. Vanwege  onze betrokkenheid  bij de strijd  voor het 
behoud  van  w erkgelegenheid  zijn we  eens bij de BATCO op bezoek 
gegaan.

rectie .y an.de  Batco  bij de Am - 
sterdam se  © ndernem ingska- 
m er in het ongelijk  werd  ge 
steld. M iddels  dem onstratieve  
w erkonderbrekingen  heeft 
men  het besluit van de ©nder- 
nem ingskam er kracht weten  
bij te  zetten.

D e s t r i i d v o o L d e

werkgelegenheid

Vanuit de Zeeheldenbuurt zijn 
er altijd  nauwe  banden  ge- 
weest m et de sigarettenfabriek  
aan de andere  kant van  de 
Zoutkeetsgracht. Vroeger 
werkten  daar vele  van  onze be- 
w oners  bij de tabaksverwer- 
king. De laatste jaren  hebben 
w ij de strijd  van  de Batco-werk- 
nem ers  vo o r  hun  werkgele- 
genheid  ondersteund  tegen  de 
plannen  van deze m ultina tion- 
al om  haar Am sterdam se  vesti- 
ging  te  sluiten. Al vanaf het be- 
gin  van  de jaren  zeventig  hin- 
gen er al dreigende  wolken  bo- 
ven  de sigarettenfabriek, m aar 
door het kranig  en doordacht 
optreden  van  de werknem ers, 
ondersteund  door een grote  
so lidarite it van  u it de buurten, 
heeft men  de slu itingsp lannen  
van  de tafel weten  te  vegen. 
Een belangrijke  overw in ing  
daarbij was het fe it dat de di-

OPEN-ZONDAGRUDERS
GEVRAAGD
Twee  keer per maand is er een open zondag instuif voor bejaar- 
den. Sommigen  van hun kunnen niet lopend ه آ  per openbaar ver- 
voer naar het buurthuis toe  komen, om dat zij slecht ter been zijn. 
Wij doen bij deze dan ook een dringende oproep voor mensen met 
een auto die genegen zijn af en toe  deze mensen op zondag van en 
naar het buurthuis te  rijden, tegen benzine-vergoeding. W ilt ٧ zich 
hiervoor opgeven, bel dan naar het buurthuis, of kom  even langs. 
Bij voorbaat dank namens deze bejaarden.

zo d e □  willen dGen 
zijn van harte wel; 
kom. W ilt II er eerst 
nog w e؛ wat meer 
over weten, be ldan  
de Piraat tel: 27589 
vça.gen naar Maris.a, 
©f kom even lanas in 
de Roggeveenstraat

ede oproep^ ؟ :Een t 
gezocht

llig(st)ers die t ij؛ -V rijw 
pèn-z,on^ag.؛؛؟dens de 

mee willen  draaien 
met het team die nu 

-r؟de zond.agen verz

thuis, die  zat onder de stront. 
Verder zijn de vuiln isbakken  er 
voor straatvu il, het is niet de 
bedoeling  dat er sloopvu il in- 
gegooid  w ord t, ؛ aten we  ook 
eens proberen  om  de stalling- 
deur met de sleutel open  te 
draaien, dan gaat het slot lan- 
ger mee.
In de sta lling  staan fietsen  en 
brom m ers  van  werkm ensen  
die er 's m orgens  vroeg  weer 
mee naar hun  werk  moeten. 
B lijf a.u.b. m et de handen  van 
een ander zijn spullen  af en laat 
de banden  intact.

Een bew oner van de Dirk Hart- 
oghstraat

eens de kans om dat de grotere  
kinderen  zonodig  op de glij- 
baan moeten  lopen.
En laten we  zelf ook eens onze 
stoep  een beetje schoonhou- 
den, zo een zwaar werk  is dat 
niet en we  zitten er allemaal te- 
genaan te kijken. Vorige  week 
kwam  er een p e p e rtje  huilend

OPROEP
Even een w oord je  over de Dirk 
Hartoghstraat. W ij zijn heel 
blijk  m et onze speelstraat, 
m aar w ord t er wel fijn  in ge- 
speeld?
De hele kleintjes  krijgen  niet
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