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bewoners

Hier volgt een korte impressie 
van de vredesdemonstratie op
21 november.
Enige tijd  geleden cirkuleerde in 
bejaardenhuis De Bogt lijsten 
ter ondertekening, waarmee 
men zijn afkeer tegen kernwa- 
pens kenbaar kon maken.
Toen dan ook op ons bejaarden 
een beroep werd gedaan om zo 
mogelijk aan de vredesmars 
deel te nemen, heb ik hier met 
plezier gehoor aan gegeven. 
Natuurlijk was het erg vermoei- 
end, maar ik had het beslist niet 
w illen missen. Het heeft m ij de 
overtuiging meegegeven, dat 
men op deze weg zeker moet 
doorgaan.
Bijna een half m iljoen mensen 
op de been, die in een prachtige 
sfeer van saamhorigheid zon- 
der een wanklank demonstre- 
ren, bewijst dat we met z'n allen 
op deze weg moeten doorgaan. 
We staan nu aan het begin: la- 
ten we er met z'n allen zorg 
voor dragen dat we ons doel 
bereiken, namelijk cns m otto: 
Algehele ontwapening over de 
hele wereld. WEG MET □E 
KERNWAPENWEDLOOP!

□hr. V. Moolenaar, bewoner 
van De Bogt, 79 jaar.

Ouderen tegen kernwapens
ي وا  antwoord op de plannen van de Amerikaanse president 
Reagan, om meer kernwapens te plaatsen in Europa, w ^rd  hier in 
Nederland bliksemsnel gereageerd.
Er werd onm iddellijk een vredesmanifestatie georganiseerd die 
naar later zou blijken, op 21 november 1981, bijna een half miljoen 
mensen in Amsterdam op de been bracht.
Men besluit ook de bejaarden erbij te betrekken, juist omdat veel 
van deze ouderen een of twee wereldoorlogen, met al zijn ver- 
schrikkingen, hebben meegemaakt.

Nassauplein, de Zaanstraat in. 
Daar liep ik te sjokken als een 
oude bulldozer.
Een zuster van de Bogt, wiens 
dienst net was afgelopen, 
smatae haar fiets tegen de 
muur en gaf me een arm. Zo 
ben ik thuisgekomen. Nog- 
maals bedankt
Het was teveel, maar toch £٥٧  ik 
het voor geen goud hebben w il- 
len missen.

Dhr. G. A. v.d. Meulen, bewoner 
van De Bogt, 88 jaar.

Voetje voor voetje de Hobbe- 
mastraat in. Vele tentjes met 
versterkingen tegen schappelij- 
ke prijzen.
Weer stoppen bij de PC Hooft. 
Agenten: 'Mensen, op het Mu- 
seumplein kan er geen kip meer 
bij.'
Dan met de grote demonstra+ie
de Stadhouderskade op, rich- 
ting Dam. Bij de Overtoom 
dacht ik: De tram ! Maarvergeet 
het maar; eindeloze rijen. Nas- 
saukade over. Bij de Rozen- 
gracht kon ik het niet meer op- 
brengen. In mijn eentje naar het

Wapenwedloop is stele□ van de a ^ e □

onmogelijk.
In ieder geval ziet het er naar uit 
dat er zeven panden worden 
gerenoveerd. Daardoor wordt 
het mogelijk dat sommige men- 
sen terugkomen in hun eigen 
gerenoveerde woning en dat de 
winkeliers blijven.
Bovendien zullen de huren in de 
renovatie lager zijn dan in de 
nieuwbouw. In de rest van de 
straat komt sociaal-medisch 
centrum 't Houtrak en nieuw- 
bouw. Hopelijk beginnen over 
twee jaar écht de nieuwbouw 
en verbouw.

Een kombinatie van 
nieuwbouw en renovatie

De ambtenaren hebben de zaak 
toen opnieuw bekeken en een 
enquête gehouden. De uitslag 
was duidelijk: een ruime meer- 
derheid in de straat was voor 
een kombinatie van nieuw- 
bouw en renovatie. Sommige 
bewoners hadden graag ren^- 
vatie van een groter stuk van de 
straat gezien.
Maar dat is volgens de gemeen- 
te financieel en bouwtechnisch

Altfiviteiten Bejaarden 
vereniging 'Open Huis'
Vakantie ٢^^٨  Valkenburg: 18 sept. to t 25 sept.
Opening v/h seizoen: 6 oktober
Koffie ochtenden: elke maandag, woensdag, vrijdag, 9.30 tot 
12.00 uur.
H an d ^^< e n : elke maandag van 13.00 - 17.00 uur.
Klaverjassen en sjoelen: elke woensdag van 13.00 - 17.00 uur 
Boerenkooltocht en bingo: op 14 oktober

٢

er een beetje stil van dat er nog 
mensen zijn die de oudere strij- 
ders uit de buurt op deze ma- 
nier een zetje in de rug geven. 
Wij geven ٧ de verzekering als 
we met 40 bejaarden van 18 tot 
25 sept. naar Valkenburg gaan 
bij elke consumptie die we krij- 
gen aan ٧ zullen denken.

Vervolg op pag. 2

Langs deze weg w illen w ij de 
Huurdersvereniging Spaarn- 
dammerplantsoen bedanken 
voor de ruim 1400 gulden die ze 
hebben geschonken aan onze 
reiskas.
Dit is een stukje solidariteit 
waar we kompleet ' ٧ ' tegen 
zeggen.
Beste leden en bestuur we zijn

vredesmars, werd ook door 
twee bewoenrs uit De Bogt ge- 
hoor gegeven.
Aan de oproep om, indien mo- 
gelijk, ook deel te nemen aan de 
vredesmars, werd ook door 
twee bewoners uit De Bogt ge- 
tocht, met de bedoeling deze te 
bundelen en er zoveel moge- 
lijk bekendheid aan te geven. 
Hieronder volgen de verslagen 
van de twee deelnemers uit be- 
jaardenhuis De Bogt.

Er werd een hantekeningenak- 
tie georganiseerd bij de bejaar- 
denhuizen in Amsterdam, 
waaraan ook door bewoners 
van De Bogt en De Westerbeer 
met groot succes werd deelge- 
nomen.
De afkeer van kernwapens, 
maar ook de angst voor een 
derde wereldoorlog, kwam tot 
uiting in ruim 3500 handteke- 
ningen uit de bejaardenhuizen. 
Aan de oproep om indien mo- 
gelijk ook deel te nemen aan de

Twee wereldoorlogen is 
genoeg______________
Nou, dan was het zover. Als je zoals ik 2 wereldoorlogen hebt 
meegemaakt, dan vindt je het wel genoeg. Of je moet geloven in 
het spreekwoord: driemaal is scheepsrecht.
Twee oude knapperts uit Dfi Bogt voelden zich gedreven om ook

^ d monstreren. Ik voor m’؛ ij persoonlijk heb het geweten .

^؛٨  vele mensen met spandoe- 
ken zich aan. Nou mensen, hart- 
stikke vol, het leek wel carnaval. 
Drumbands hielden de vrolijk- 
heid erin en velen waren gegri- 
meerd met allerlei opschriften. 
Eindelijk in optocht en orderlijk 
de Marnixstraat af naar het 
Leidseplein. Stop: daar was er 
al geen doorkomen meer aan.

□e bewuste dag naar het wijk- 
centrum in de Spaarndammer- 
straat- De koffie stond klaar: 
daar had de barmhartige sama- 
ritaan Mw. Volkers voor ge- 
zorgd. Dus een pluspunt.
Eerst weinig mensen, ik dacht; 
d it w ordt niets.
Maar toen w ij op weg gingen 
naar het Haarlemmerplein, slo-

gen daarvan goed dichtgemet- 
seld werden. We hoopten zo de 
ratten te ‘bestrijden. Ook werd 
de straat een keer goed schoon- 
gemaakt door de. stadsreini- 
ging. (Op het schoon houden 
van de straat zouden we trou- 
wens allemaal weleens beter 
kunnen letten, bijvoorbeeld 
door het huisvuil in gesloten 
vuilniszakken te doen!) In de zo- 
mer van 1981 hebben een aan- 
tal bewoners de dichte panden 
nog beschilderd om het geheel 
een vrolijker aanzien te geven.

De toekomst

Ondertussen wordt er ook ge- 
praat over een definitieve op- 
lossing van de problemen van 
het Vergeten Eind. De parkeer- 
garage werd uit de plannen 
geschrapt. Daardoor ging men 
zich ook weer afvragen of de 
hele straat nu gesloopt moest 
worden of alleen het stuk waar 
het nieuwe sociaal-medisch 
centrum zal komen. De ambte- 
naren konkludeerden na een 
onderzoek van Bouw- en Wo- 
ningtoezicht en een bewoners- 
vergadering dat sloop van de 
Houtrijkstraat ten zuiden van de 
Knollendamstraat gewenst 
was. De bewoners protesteer- 
den: dat was nooit gezegd op 
de bewonersvergadëring. En 
bovendien bleek nu pas dat re- 
novatie lagere huren opleverde.

Het vergeten eind
Nu al zes jaar geleden werden de eerste panden in de Houtrijk- 
straat dichtgetimmerd. Het stukje Houtrijkstraat ten zuiden van de 
Knollendamstraat zou gesloopt worden om plaats te maken voor 
een parkeergarage, een sociaal-medisch centrum en nieuwe WO- 
ningen. Maar jarenlang bleef het bij het dichttimmeren van huizen 
en praten. Ondertussen werd het woongenot in de straat wel ver- 
pest door ratten, het uitzicht op dichtgetimmerde ramen en slecht 
onderhoud.

moest behartigen. Het stukje 
straat werd toepasselijk omge- 
doopt in het Vergeten Eind.
De bewonerscommissie eiste 
van de gemeente dat de grote 
hoeveelheden huisvuil uit de 
dichte paden verwijderd werd 
en dat de beneden-verdiepin-

Bewonerscommissie 'Het 
Vergeten Eind'

In het voorjaar van 1980 beslo- 
ten de bewoners op een verga- 
dering om een commissie te 
vormen die hun belangen
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BREDIUS REKREATIEPROGRAMMA
1982/1983

Dag Tijd Aktiviteit Voor wie
maandag 14.00-15.30 

16.30-18.00
19.00-20.00
19.00-20.00 

• 90.00-9100
21.00-23.00

22.00-9300

Hathayoga
Basket-Voetbal, tafeltennis 
Z lfve rded ig ingvoo rdam es (en heren) 
S ^ r t in s tu if  voor ex-hartpatiënten 
Konditietrainen
Buurtgenoten sporten samen met mede-buurtge- 
noten die een handicap hebben 
Badminton op 2 banen

iedereen
grote jeugd
volwassenen
volwassenen
volwassenen
volwassenen

volwassenen
dinsdag 9.30-12.00

21.00-23.00
Tennis met instruktie (racket in bruikleen) 
Idem

dames
dames/heren

woensdag
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Zaalsporten, tennis enz. voor sporters met wisse-
lende diensten
Jeugdsportinstuif
B ^ g b 3 l- in ru ^ e v o o r :^ 1 2 ja a r /1 2 -1 7 ja a r
Korfbalinstruktie

dames/heren

8-16jaar
jeugd
jeugd

donderdag 10.00-12.00 
1000-17 00

Koers/Keg^balspelpleziervoor bejaarden 
Konditiegymnastiek

bejaarden
dames

vriiriag 19.00-7030
19.00-20.30

Basketball-voetbal, Tafeltennis 
Badminton 2 banen

iedereen
iedereen

zaterdag 10.00-19.00 Jeugdsportinstuif 8-16jaar
zondag innn-T9nn Konditietrainen en sport/spel Gezin

Bredius - Zaanstraat 353 Amsterdam Tel: 84.71.72

St^f 'es ؛٨  bij sportcentrum 
Bredius

Start op maandag 
20 september 1982

Goed nieuws ٧٠٠٢  de sportievelingen die al:
—  achter een bal aanhollen
— een tennisracket hanteren (krijgen ze in bruikleen van Bredi-

—  lie؛ zijn ٧٠٠٢ hun spieren door het meedoen aan konditietrai- 
nen...

—  een badmintonshuttle naar de maan slaan
—  in hogere sferen vertoeven bij de hatha yoga
— aan de instuif meedoen voor de ex-hartpatiënten
—  met of zonder rolstoel aan het volleyen zijn geweest.
—  enzovoorts...

Fitness-krachttraining voor 
/  98,—  voor een heel jaar. De 
nieuwste toestellen staan tot 
٧١١١ beschikking.
Konditietrainen ٥٩ . begeleiding 
3x per week (di-avond, vr-och- 
tend en een nog nader te bepa- 
len dagdeel).

BREDIUS IS GEBOUWD 

VOOR IEDEREEN

Buitenlandse buurtbewoners 
Informeer ook eens bij het 
W©©-Spaarndam (Ineke), ©ok 
zij verschaft alle inlichtingen 
over het sportplezier in B redius- 
Deze akkomodatie is niet 
bestemd voor bepaalde m.}i.<- 
sen maar voor iedereen.

Er is ruimte genoeg
Een vergaderruimte en een 
trim ru im te waar van alles in ge- 
daan kan worden (muziek, 
volksdansen, ontmoeting enz.) 
٧٠٠٢  /  14,—  per keer kan van 
deze ruimtes gebruik worden 
gemaakt. Een tafeltennistoer- 
nooi voor huiselijke kring?? Kan 
allemaal in de trim ruim te.
Vraagt inlichtingen over het hu- 
ren van deze ruimtes, en be- 
denk: Deze ruimtes zijn van ٧ , 
buurtbewoner. D©E ER WAT 
MEEÜ

Bij bredius komt iedereen aan 
de bak ook al ben je platzak 
(voor maar /  2,50 per keer) 
jeugd: GRATIS

capten en bejaarden en andere 
evenementen als de marathon, 
de avondvierdaagse e.d. De 
hoofdtaak van het RKK is en 
b lijft echter: hulpverlenen bij 
rampen en daarop is de oplei- 
ding in de eerste plaats gericht. 
De colonne Amsterdam RKK 
heeft een eigen vervoerdienst, 
een technische dienst, maga- 
zijndienst, administratie, ver- 
bindingsdienst, etc. Wie daar- 
voor meer voelt dan eerste- 
hulpverlenen, kan zich ook aan- 
melden. Een EHB©-diploma is 
dan niet verplicht.
Inlichtingen en aanmeldingen 
bij de administratie van de col- 
onne Amsterdam RKK, Rapen- 
burgerstraat 105, tel. 226211 
toestel 21 of 22.

+

TRIMMEN IS G©ED VOOR ٧

Natuurlijk mogen die er bij ko- 
men. Beste mensen, voor /  2,50 
per keer ben je de man of 
vrouw.
Bekijk onderstaand programma 
en ٧ zult bemerken dat je alles 
mag maar niets moet.
—  Je hoeft niet lid te zijn (geen 

enkele klupbinding)
—  Je hoeft niet te trainen
—  Je gaat gezellig koffieleuten 

als je moe bent (met kanti- 
ne erbij)

—  Als je niet kan, dan zegt nie- 
mand er wat van. (IJiteraard 
zullen we gezellige Bredius- 
sportmensen missen als ze 
toevallig een keer niet kun- 
nen komen.)

—  Het plezier staat voorop, het 
presteren staat op de 2e 
plaats.

Bredius biedt nog veel 
meer...

tus en vervolgens op elke 
maandagavond in het Rode 
Kruisgebouw, Rapenburger- 
straat 105. Half december wor- 
den examens afgenomen.
Wie daarvoor slaagt (of wie nu 
al beschikt over een geldig EH- 
B©-diploma) gaat in januari 
1983 verder met de basisoplei- 
ding voor help(st)er bij het Ro- 
de Kruis Korps. Er w ordt les ge- 
geven in o.a. ziekenverzor- 
ging, verpleging, gewonden- 
vervoer, hulp bij rampen, etc. In 
juni volgt weer een examen en 
wie daarvoorslaagtwordtgeïn- 
stalleerd in de colonne 
dam RKK
De kosten van deze twee kur- 
sussen bedragen tezamen 
/  135,—  welk bedrag terugbe- 
taald w ordt na een vrijw illig  
dienstverband van twee jaar. 
Dienstdoen betekent: helpen 
aan boord van het m.s. ' j .  Hen- 
٢٧ Dundant' of in de Rode Kruis- 
vakantiehuizen; eerste hulp 
verlenen op sportvelden, bij al- 
lerlei uitstapjes van gehandi-

Nu dan nog erbij op ver- 
zoek:

Een kennismakingskursus zelf- 
verdediging voor dames. Heren 
mogen er uiteraard ook bij, hoe 
meer zielen hoe meer vreugd.

Alle aktiviteiten blijven een 
KNAAK per keer.
Het nieuwe programmaboekje 
!s uit. Trek de sportbuurtwerker 
aan zijn vest. Hij zal ٧ gegaran- 
deerd nog meer vertellen over 
de rekreatiesportaktiviteiten in 
Bredius als ٧ het programma- 
boekje van 22 bladzijdes nog te 
weinig informatie vindt.
©ok in het sportcentrum zelf ligt 
uw boekje klaar.

□e buurt stroomt weer 
vol

Met nieuwe buurtbewoners.

+
Wat gaat ٧ na de 
vakantie doen?

R©DE KRUIS START NIEUWE 
KURSUSSEN
De vakanties lopen ten einde. 
De dagelijkse gang van zaken 
begint weer. Het leven gaat ge- 
woon verder na deze zonnige 
zomer.
Wat gaat ٧ doen met uw vrije 
tijd? Voelt ٧ iets voor sociaal- 
medisch werk? Meldt ٧ zich dan 
aan bij de colonne Amsterdam 
van het Rode Kruis Korps.
Daar beginnen binnenkort weer 
de kursussen in eerste hulp, zie- 
kenverzorging en -verpleging, 
gewondenvervoer, gewonden- 
zorg bij rampen, etc. Begonnen 
wordt met een EHB©-kursus; 
de eerste les was op 23 augus-

Vervolg van pag. 1 

Open Huis

Hierbij w il ik alle mensen van 
©pen Huis Spaarndam bedan- 
ken voor de vele kaarten die ik 
heb ontvangen bij m ijn verblijf 
in het streekziekenhuis in 
Hoorn.

Het is ontzettend prettig als je 
ziek bent en ver van Amster- 
dam, zoveel belangstelling van 
je mede bejaarden te hebben, 
©ok het bestuur hartelijk dank 
voor de bloemen en het fru it bij 
m ijn thuiskomst. Ik vind het 
heerlijk weer in uw midden te 
zijn.

mevr. p. Jager 
Houtrijkstr. 469

Doorzetten leidt tot 
resultaat
Als actief lid van het c w s  maakt Mevr. Volkers zich in het bijzon- 
der druk om de positie van onze bejaarde buurtbewoners. En dan 
vooral als het gaat ٥٨١ de woonlasten van de bewoners van de 
Westerbeer en de Bogt. Niet zo vreemd, gezien haar eigen leeftijd, 
en haar betrokkenheid bij het to t stand komen van deze bejaar- 
denvoorzieningen.
Al geruime tijd  loopt zij te hoop tegen de autoriteiten over de hoge 
huren van de Westerbeer. Persoonlijke gesprekken met de verant- 
woordelijke ministers en wethouders, verschillende brieven aan 
en van deze personen, en laatstelijk een bewogen verklaring op 
de hoorzitting over de woonlasten op 19 juni jongstleden, die 
door de gemeenteraad van Amsterdam was georganiseerd.
Nu is er dan eindelijk resultaatte zien van dit onverm oeibaardoor- 
zetten. Want de bewoners van de Westerbeer met een m inimu- 
minkomen (dat w il zeggen met alleen A©W) gaan door een verho- 
ging van de huursubsidie 15 gulden per maand m inder betalen. 
Een gelukwens voor dit resultaat is wel op zijn plaats.

Richard Bergman

VOH ... Volwassenen op 
Herhaling... VOH
Dit seizoen verzorgt Volwassen؛ 
groepen en rekengroepen, in bu

Kursus lezen en schrijven

Veel mensen hebben op school 
Veel mensen hebben na de schc 
een boek in handen gehad 
Veel mensen komen in vervelen 
ten lezen en formulieren moeten

Daarom hebben we de kursus 
lezen en schrijven in het buurt- 
huis: op dinsdag- en woens- 
dagavond en donderdagoch- 
tend.
Hoe werken we in de kursus?

Hoe we werken in de kur- 
sus

 -n op herhaling lees- en schrijf؛
□ rthuis De Piraat en Het Verzet.:.

؛ lecht leren lezen en schrijven 
)٠١ niet zo vaak meer een pen of

de situaties als ze snel iets moe- 
invullen.

Mijn verhaal voor de krant. Hal- 
.allemaal ا0
W ist ٧ dat 1 op de 10 mensen 
niet kan schrijven of lezen in Ne- 
derland. Maar niet alleen in Ne- 
derland, maar over de hele we- 
reld.
Daar gaat Amsterdam wat aan 
doen. Bijvoorbeeld in de Piraat 
of Het Verzet de kursus 'lezen en 
schrijven' geven. Komt ge 
rust langs. Want ik zit er ook op. 
Er zitten nog meer mensen op. 
Het is daar leuk. Bel gerust even 
op tel. 829770 of kom langs. 
Schaam je niet, dat heb ik ook 
niet gedaan.
Ik weet het, de drempelvrees is 
hoog. Maar toch is het fijn. Ta- 
mar en W im vangen je wel op. 
Want alles mag, niets moet. 
Want w ij moeten het ook nog
le ren !!  ا
Einde verhaal.

Kursus rekenen

٧  werkt in een groep van onge- 
veer zes mensen met twee be- 
geleiders. Zo kunt ٧ in ٧ eigen 
tempo leren. Wel anders dan op 
de lagere school. Niet steeds 
die nare breuken en opdreun rij-

Feilloos en nauwkeurig rekenen 
doen alleen boekhouders.
Maar rekenen voor het dagelijk- 
se gebruik kunnen we allemaal 
leren.
W ilt u eerst meer informatie?
٧  kunt opbellen naar buurthuis 
Verzet tel. 829770, en dan kunt u 
vragen naar Geeske Verbree of 
Hennie Komduur.
Voor opgave kunt ٧ zich bij het 
buurthuis melden. Zo gauw ٧ 
zich hebt opgegeven komt er ie- 
mand bij ٧ langs om u meer in- 
formatie over de kursus te ge- 
ven.
We zitten bij elkaar in kleine 
groepen.
Elke groep w ordt door twee 
mensen begeleid. We doen 
geen vervelende lagere school- 
lesjes. We schrijven en lezen 
met elkaar. Natuurlijk is er ook 
tijd  om samen te praten bij een 
kopje koffie. Want gezellig moet 
het ook zijn. ٧  kunt werken aan 
die dingen die ٧ m oeilijk vindt 
en die ٧ w ilt leren. Zo leren we 
allemaal op onze eigen manier 
lezen en schrijven.
Iedereen kan bij ons terecht, het 
maakt niets uit hoe oud ٧ bent.

Drempelvrees

Hoe vaak komt het niet voor dat

— even snel w il uitrekenen of 
je niet teveel betaalt...

— iets met maten en gewich- 
ten moet berekenen...

— procenten en overzichten 
met cijfers tegen komt in de 
krant en op de TV...?

Heel wat mensen voelen zich 
niet zo handig met getallen en 
bedragen. Rekenen op de lage- 
re school is vaak een warboel, 
zodat velen al gauw de moed 
hebben opgegeven.
W ilt ٧ het nu echt eens onder de 
knie krijgen? Geeft ٧ op voor de 
rekengroep!
De rekenkursus w ordt op maan- 
dagavond in het buurthuis ge- 
geven.



Het Advokatenkollektief

Op dit moment bestaat het kol- 
lektief uit twee advokaten.
W ij geven juridische adviezen 
op de meest uiteenlopende ge- 
bieden en staan mensen als ad- 
vokaat bij in gerechtelijke pro- 
cedures.
٧  kunt bij ons terecht met v ra - 
gen over bijvoorbeeld huur- 
recht, echtscheiding, ar^eids- 
recht, (ontslag e.d.), socialk ver- 
zekeringen, vreemdelingen- 
recht, verkeersrecht, schade- 
vergoedingen, konsumenten- 
recht, strafrecht en noem maar

Voo? een eerste advies hoeft ٧ 
niets te betalen. Zit er meer 
werk voor ons aan vast, dan 
hangt het van uw inkomen af of 
٧ voor gratis rechtsbijstand in 
aanmerking komt of niet (ver- 
dient u minder dan /  2000,— 
per maand, d'an komt ٧ meestal 
voor gratis ■،؛chtsbijstand in 
aanmerking).
Mocht ٧ dus vragen of proble- 
men hebben op juridisch ge- 
bied, kom dan gerust langs op 
ons spreekuur.

Wijkpost voor bejaarden

□e wijkpost houdt spreekuur op 
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9.30 to t ٦٦.00 
uur. Ze heeft een aanloopfunk- 
tie voor ouderen en/of betrokke- 
nen (familie, kennissen) die met 
vragen en problemen zitten. 
Ook telefonisch kan men zich 
to t ons wenden, □e wijkpost 
heeft in eerste instantie een 
wegwijsfunktie en de hulpverle- 
ning is in principe kortdurend. 
Wij proberen de oudere buurt- 
bewoner in staat te stellen zo 
optimaal mogelijk te funktione- 
ren en zich zo lang mogelijk in 
eigen omgeving te kunnen 
handhaven.
Wij verstrekken informatie over 
zaken die voor ouderen van be- 
lang zijn, zoals huisvesting, pas 
65, AOW, ontspanningsmoge- 
lijkheden, de (on-)mogelijkhe- 
den van dienstverlenende in- 
stellingen als gezinsverzorging, 
Herhuisvesting, CAOB, etc. Te- 
vens verw ijst en bemiddelt de 
wijkpost naar deze instanties. 
Het uitgangspunt is dat de O U- 
dere geholpen w ordt de juiste 
weg te vinden naar de oplos- 
sing van het probleem.
Per geval kan het verschillend 
zijn hoever onze hulp strekt, en 
wanneer we doorverwijzen 
naar een andere instelling. 
^ ٠٨١$ is het geven van informa- 
tie alleen voldoende en kan de 
betrokkene zelf daar mee ver- 
der, soms moet er meer gebeu- 
ren: een brief schrijven, een for- 
mulier invullen, een telefoontje 
plegen.
De eigen capaciteit van de men- 
sen staat daarbij altijd voorop: 
wat men zelf kan moet men zelf 
doen, eventueel met hulp van 
de wijkpost.
Ouderen die niet zelf op het 
spreekuur kunnen komen, wor- 
den (op verzoek) door ons be- 
zocht.
T^t ziens,

Marja Gevers 
Hans Musman
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^^schappelijk  werk in de buurt

٧ doorpraten over de moeilijk- 
heden die u b.v. kunt hebben 
over:
—  opvoeding van de kinderen
—  spanningen binnen uw ge- 

zin/ met uw man of vrouw, 
of

— spanningen met uw buren,
— huisvestingsproblemen,
— verslavingsproblemen.
Of gewoon als ٧ zich niet lekker 
voelt en daar met een ander 
eens over w!lt praten. ٧  kunt 
ons altijd bellen, en een af- 
spraak maken of op het spreek- 
uur langskomen, (zie spreek- 
urenlijst).
In een volgende aktiekrant w il- 
len w ij graag wat meer over ons 
werk vertellen.

In de Spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt werken op dit mo- 
ment 5 maatschappelijk 
werksters: Anne Mieke en Ka- 
tharine bij het Maatschappelijk 
Werk Team in de Polanenstraat, 
Truke en Fredie in het Buurthuis 
Verzet, Loes in het Buurthuis de 
Piraat-

Waarvoor kunt ٧ bij ons te- 
recht:
Voor advies en informatie• 
d.w.z. als ٧ wat w ilt weten over

Utkeringen, huurzaken, reno- 
vatie en ook als u niet goed 
weet bij welke instantie ٧ nu 
m ؟ et zijn, kunnen w ij ٧ de weg 
wijzen.
□aarnaast kunnen w ij ook met

Wat doen de sociaal raadslieden?

— mijn zoon is dit jaar van 
school gekomen, hij kan nog 
geen werk vinden, □e ge- 
meentelijke sociale dienst 
zegt dat hij geen uitkering 
van hen krijgt heeft hij nu 
helemaal geen recht op een 
uitkering?

— ik heb een belastingaanslag 
ontvangen, geld om te beta- 
len heb ikn ie tw a tva lte raan  
te doen?

In het kort — w ij geven informa- 
tie op allerlei gebied o.a. sociale 
verzekeringen, belasting, 
woonproblemen.
Sommige problemen kunnen 
via bemiddeling snel opgelost 
worden, de oplossing van an- 
dere problemen ^ ٢١ weken tot 
maanden vergen, soms ook is 
een oplossing niet mogelijk. 
Mocht ٧ vragen hebben — ٧ 
kunt bij ons terecht tijdens het 
spreekuur. Openingstijden: 
Maandag to t en met vrijdag van 
9-12 uur — behalve woensdag- 
ochtend.
Avond spreekuur, voor mensen 
die overdag niet kunnen: □ins- 
dagavond 12.30 - 19.00 ٧ .

De sociaal raadslieden werken 
voor de mensen in deze buurt
—  de Spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt.
Oud en jong kan er met zijn vra- 
gen terecht. Maar met wat voor 
soort vragen kun je er nu ko- 
men?
Alle mensen die in Nederland 
wonen komen wel eens in aan- 
raking met wetten, regelingen
en/of instanties
Omdat er zoveel instanties zijn 
en er zoveel regelingen bestaan 
is het niet altijd even gemakke- 
lijk om te weten waar je moet 
zijn voor een bepaald pro- 
bleem.
Daarvoor komen mensen vaak 
bij ons. Vragen, welke w ij vaak 
krijgen zijn b.v.:
— ik ben werkloos, ik heb nu 

nog een WW-uitkering, na 
een half jaar is dat afgelo- 
pen, hoe kom ik dan aan 
geld?

—  binnenkort w ordt ik 65 jaar, 
waar moet ik m ijn AOW uit- 
kering aanvragen

— kom ik in aanmerking voor 
huursubsidie en/of huurge- 
wenning?

itm tW Jï

een ziekenhuis of andere instel- 
ling zou moeten.
We begeleiden zieken en hun 
familieleden bij het aksepteren 
van een ziekte of handicap. We 
proberen te ondersteunen bij 
het sterven en bij het verwerken 
van verlies.
Als w ij ٧ niet kunnen helpen, 
dan brengen we ٧ in kontakt 
met mensen en instellingen die 
dat wel kunnen. We werken 
daar dikwijls mee samen.
Van de diensten van de wijkver- 
pleegkundigen of wijkzieken- 
verzorgende kunt ٧ gebruik ma- 
ken van 8-17 uur.
De hulp is gratis als ٧ lid bent 
van de Kruisvereniging of als ٧ 
aanvullend verzekerd bent bij 
het ziekenfonds, u heeft geen 
verwijsbriefje nodig. Komt ٧ 
rustig langs of bel tijdens het 
spreekuur.

□e Wijkverpleging

We komen bij u thuis, of u komt 
naar ons toe.
Bij alles wat we doen, proberen 
we ٧ zoveel mogelijk zelfstan- 
dig te laten, of weer te maken. 
We verplegen: geven injekties, 
helpen wassen, verbinden 
wonden, helpen invaliden b.v. 
met prothesen.
We geven voorlichting: over 
medicijnen, voeding, dieet e.d. 
We kunnen uitleggen wat een 
ziekte betekent en waarvoor 
een bepaalde behandeling 
w ordt toegepast.
We kunnen ٧ helpen voorberei- 
den op een ziekenhuisopname. 
En wanneer u weer thuis bent 
en vragen of problemen heeft, 
dan kunnen we ٧ ook daarmee 
helpen.
We geven u thuis de hulp, waar- 
voor ٧ misschien anders naar

nieuws 
van de
h u l p v e r l e n i n g

Het werk van de huisarts
De huisarts is de deskundige voor vragen op medisch gebied. 
Sommige vragen zal hij/zij zelf kunnen beantwoorden, b.v. door 
een advies te geven of een behandeling in te stellen, voor andere 
vragen zal de huisarts ٧ moeten verwijzen, b.v. naar een speci- 
alist, naar het maatschappelijk werk, naar de wijkverpleging enz. 
De meeste mensen bezoeken de huisarts i.v.m. lichamelijke klach- 
ten.

artsen bij toerbeurt dienst voor 
de eigen praktijk en de praktijk 
van de 3 anderen. In tegenstel- 
ling to t wat veel mensen blijken 
te denken is het niet zo, dat een 
huisarts na een nachtdienst de 
volgende dag vrij heeft. De 
diensten zijn er dan ook alleen 
voor die gevallen, die beslist 
niet kunnen wachten to t de vol- 
gende dag.
Als ٧ tw ijfe lt of er sprake is van 
een spoedgeval of niet dan kunt 
٧ natuurlijk wel altijd even bel- 
len om raad.
Behalve met spreekuren, visites 
en diensten is de werktijd van 
de dokter nog gevuld met ver- 
gaderen en overleggen met an- 
dere hulpverleners binnen en 
buiten de buurt over verwezen 
patiënten en over het verbete- 
ren van de hulpverlening in het 
algemeen, en met het volgen 
van nascholingsactiviteten voor 
huisartsen.

Barend van Duin, huisarts

□chamelijke klachten kunnen 
ontstaan als gevolg van licha- 
melijke aandoeningen of kun- 
nen het resultaat zijn van pro- 
blemen op maatschappelijk ge- 
bied zoals b.v. stoornissenin re- 
latie of gezin, moeilijkheden op 
het werk, slechte woonsituatie 
e.a. De huisarts zal door met ٧ 
te praten, ٧ vragen te stellen en 
٧ zonodig te onderzoeken pro- 
beren vast te stellen waardoor 
uw klachten worden bepaald en 
aan de hand hiervan kijken of 
hij/zij ٧ zelf kan helpen of dat ٧ 
beter op uw plaats bent bij een 
andere hulpverlener of instel-

De huisartsen in de Spaam- 
، ٨٦٨٦٢̂^١ - en Zeeheldenbuurt 
hebben elke ochtend en de 
meeste middagen spreekuur. 
Voor die gevallen, dat de pa- 
tiënt te ziek is of niet in staat is 
het spreekuur te beozeken is er 
de mogelijkheid om een huis- 
bezoek aan te vragen.
In de avonden, nachten en 
weekenden hebben de 4 huis-

GEZINSZORG
Gezinszorg biedt hulp bij: huishouding en lichte verzorging ٨^٧  
zieken, gehandicapten, ouderen en in sommige gevallen aan al- 
leenstaande ouders.
De hulp verschilt van geval to t geval, van weinig tot veel, van kort- 
durend tot langdurig. Sommige hulpen hebben een diploma, an- 
dere niet. Het werk wordt door zowel vrouwen als mannen ge- 
daan.
De leid(st)er bepaalt in overleg met ٧ welke werkzaamheden ver- 
richt zullen worden. Eerst wordt gekeken of er echt niemand an- 
ders is die het werk met ٧ o f voor ٧ kan doen. Wat ٧ zelf nog kunt 
doen, wordt niet overgenomen.

nimum bijdrage is /  2,75 per 
week, bij alleen Bijstandsniveau 
of AOW. Zodra uw inkomen 
/  50,— of meer boven het mini- 
mum uitkomt, gaat de maxi- 
mum bijdrage ook stijgen. Bij 
een bepaald hoog inkomen be- 
taalt ٧ per uur.
De traditionele hulp w ordt be- 
taald door de instelling. De zo- 
genaamde alfa-hulp is bij ٧ in 
dienst. ٧  betaalt uit, en later 
krijgt ٧ het teveel betaalde terug 
van de instelling.
De adressen zijn: (in volgorde 
van grootte): open van 9.00 tot 
17.no uur.
KGZ (Katholiek) o f 'Thuishulp', 
Oranje Nassaulaan 39, 645331 
PSC (Protestant, Keizersgracht 
647, 229822
Humanitas, Vossiusstraat 6, 
768181
Leger des Heils, Oude Zijds- 
voorburgwal 14, 261121 
Joods Maatsch. Werk, De Lai- 
ressestraat 145, 730629

٧  kunt zelf hulp aanvragen door 
op te bellen of een kaartje te stu- 
ren. (Er zijn naar verhouding 
weinig spreekuuradressen). 
Anderen kunnen ook voor ٧ 
aanvragen. Vraagt ٧ niet bij alle 
instellingen tegelijk aan.
Dat levert alleen dubbel werk 
voor ons op en het verhoogt 
niet de kans op spoedige hulp. 
De instelling waarbij ٧ het eerst 
aanklopt heeft regelmatig over- 
leg met kollega's van andere in- 
stellingen.
Helaas zijn er altijd wachtlijsten. 
Als er een hulp beschikbaar is, 
wordt er eerst gekeken naar de 
urgente gevallen en daarna 
naar de mensen die al langer 
wachten. Door de bezuinigin- 
gen is er niet altijd zoveel hulp 
beschikbaar als gewenst zou

٧  betaalt voor de hulp een 'ei- 
gen bijdrage' afhankelijk van 
uw inkomen. Er zijn twee tabel- 
len, 1 voor alleenstaanden en 1 
voor paren of gezinnen. De mi-

Tel. 234422. Dat is dus een half 
uur korter geworden dan het 
geval was.
Verder kunt ٧ op alle door-de- 
weekse-dagen terecht aan de 
Zaandijkstraat 13, van 13.00 tot 
14.00. Tel. 840031.

Medisch Centrum 
Bokkinghangen 
spreekuur wijkverpleging

De wijkverpleging houdt iedere 
maandag spreekuur in Bokking- 
hangen van 13.00 tot 13.3© uur.



AANVANG VAN EEN NIEUW SEIZOEN
komen. We hebben plannen. In 
de komende weken moeten w ij 
zien een keiharde vuist te ma- 
ken. Let op de komende akties. 
Ja, we kunnen nog schrijven 
over de toename van het van- 
dalisme en de crim inaliteit. He- 
laas ook in de Spaarndammer- 
buurt. Toch blijven w ij erbij, dat 
het in onze buurt m inde^is dan 
elders. Het wijkopbouwo>gaan 
en het comité hebben hierover 
kontakt opgenomen met hoge 
politiefunktionarissen. We heb- 
ben de hoofdcommissaris of de 
burgemeester gevraagd, die 
kregen we niet te spreken.
Er zijn enkele afsprak؟ n ge- 
maakt. Toch kunnen we als 
buurtbewoners zelf ook meer 
opletten, attent blijven. Inbra- 
ken, een aantal buurtbewoners 
w ilde onderzoeken is het één 
gek, is het een groep, hoe ziet 
hij; zien zij eruit. Vragen aan 
buurtbewoners, die iets gezien 
hadden, iets wisten. Antwoor- 
den: 'Ik zeg niks, anders hang ik 
eerdaags enz.' Vertellen ook 
niets aan de politie. Vreselijk! 
Mensen waar gaan we op die 
manier heen? Als je je laat lei- 
den door angst.
W ij laten het hierbij de buurt is 
volop in beweging. Het is alle- 
maal mensenwerk, dus die be- 
weging is in postieve en nega-
tieve zin. Als mens kan je die be- 
weging in positieve zin zetten. 
Dat is mooi gzegd vinden we 
zelf. We doen het ook nog.

commissie die W ethouder Kui- 
pers toen een trap na gaf en het 
w ijkopbouworgaan een dolk- 
^ o o t in de rug tijdens het moei- 
lijke en gevoelige gevecht om 
beter eten.
Tenslotte zo een directeur of 
onderdirecteur verdient
/  6000,—  to t /  ?٠٠٠ ,—  bruto 
per maand. W ij vinden voor die 
prijs mag je kwaliteit eisen.
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Brediussportcomplex

Hoe waardevol het Bredius- 
sportcomplex voor de buurt is, 
heeft de afgelopen zomer be- 
wezen. Het Brediuszwembad is 
door velen en velen tijdens de 
vakantie bezocht.
Het is ook een verdomd gezellig 
zwembad. Mensen uit ©ost en 
Zuid komen naar de Spaarn- 
dammerbuurt voor het Bredius- 
bad. Er gaan geruchten over het 
voortbestaan van d it zwembad, 
plannen van de gemeente. We 
kunnen ze niet geloven, maar je 
weet nooit.
In de sporthal zijn gedurende de 
gehele schoolvakantie aktivi- 
teiten geweest, waar gemid- 
deld 60 to t ?٠ kinderen aan deel 
namen. D aa^oor wilden we die 
sporthal in onze buurt, □e ko- 
mende zondagavonden kunnen 
we als buurtbewoners gebruik 
maken van de hal. [ET OP OE 
AANKONDIGEN!

Nieuw Kinderdagverblijf

De eerste paal voor een nieuw 
kinderdagverblijf is de grond in. 
De buurt, het comité, noch het 
w ijkopbouworgaan weten offi- 
cieel van iets. We hebben 
geen inzage gehad in de teke- 
ningen, kennen de architekt 
niet. In het begin enige vage te- 
keningen, waartegen w ij be- 
zwaar hadden. Een slimme 
amhtpnaar en een linke direc- 
teur van de stichting kinderdag- 
verblijven plus leiding hebben 
d it voor elkaar gebokst.
Wij hadden de bouw kunnen la- 
ten stoppen met de Wet Ruim- 
telijke ©rdening in ons hand. 
W ij kunnen niet meer van die 
krachtige vuisten maken, ach er 
komt een kinderdagverblijf zon- 
der inspraak ondanks al de dik- 
ke rapporten van gemeentelijke 
instanties over inspraak enz. 
Wie het laatst lacht, lacht het be-

W ij hopen ٧ het komend sei- 
zoen te ontmoeten op de verga- 
deringen van het comité of wijk- 
opbouworgaan om de plannen 
of akties voor de toekomst te 
bespreken, ©f op zijn m inst bij 
een voorstelling of feest in het 
Polanentheater.
Weest aktief, denkt mee, leeft 
mee. ٧  leeft en woont in de 
Spaarndammerbuurt laten w ij 
trachten er met elkaar een goe- 
de buurt van te maken.

Het grote schandaal

De renovatie van speeltuin 
'Spaarndammerkwartier' op 
het Zaandammerplein is nog 
steeds niet begonnen. Het hard- 
werkend bestuur en de vrijw illi- 
gers zien het niet meer zitten. 
Een stuk pracht werk gaat zo ka- 
pot. Zij hebben brieven gesch- 
reven, het wijkopbouworgaan 
heeft geschreven. Eigenlijk 
moet op deze schandelijke on- 
beschofte behandeling aktie

Het eten in het verzorgingste- 
huis 'De Bogt' is nog steeds niet 
wat het zou moeten zijn. We 
blijven attent. De direktie van de 
gemeentelijk dienst voor be- 
jaardenverzorging —  drie man 
sterk — is voorlopig naar huis 
gestuurd. Menselijk bezien ver- 
heugen w ij ons daar niet op. 
Maar met die kerels hebben w ij 
om de tafel gezeten en zij heb- 
ben onze vertegenwoordigers 
onbeschoft behandeld. De 
beerput is open en stinkt. Wij 
wisten het. De medezeggen- 
schapscommissie en de hoof- 
den van die dienst hebben nu 
heldhaftig het vertrouwen in de 
direktie opgezegd. Dezelfde

Lange term ijnwerk. Er is een 
schitterend festival georgani- 
seerd in het kader van de in- 
spraak. Duizenden mensen van 
allerlei rang en stand hebben 
deelgenomen. Geen wanklank,, 
geen politie —  was ook niet no- 
dig. Echter ook geen verslagge- 
vers van De Telegraaf/ Nieuws 
van de Dag of het Parool. Goed 
nieuws, is geen nieuws. Wat 
wel weer bleek is, dat arbeiders 
/ gewone mensen van w ie en 
waar ook met elkaar goed kun- 
nen opschieten. De zaterdag- 
middag voor oudere bewoners 
was het slechtst bezocht, on- 
danks het optreden van Truus V. 
$peijk en het Jordaancabaret 
en de extra reclame daarvoor. 
Jammer. Voor de rest was het 
ideaal. Evenals de samenwer- 
king tussen de Staatslieden- 
buurt, Hugo de Grootbuurt, de 
Gouden Reaal en Spaarndam- 
mer-/Zeeheldenbuurt.

Centraal wonen

Nog even het 
verzogingstehuis!

Het centraal-wonenprojekt in 
de Hembrugstraat is van start 
gegaan, de woningen be- 
woond. Mensen, die met elkaar 
wonen, ieder een eigen kamer 
hebben, met een gemeen- 
schappelijke keuken en huiska- 
mer. De aanloop is prima. Hier- 
over w ordt ook nog• wel eens 
verkeerd gedacht. De bewo- 
ners zijn van plan als ze op orde 
zijn, een open dag te houden. 
Succes mensen.

De vakanties zijn weer achter de rug, de kinderen weer naar 
school. Jongens, meisjes veel succes, kennis is macht. De tijd  van 
aktiviteiten breekt weer aan. Het wijkopbouworgaan 'Spaarndam' 
en het Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt zullen als 
vrijw illigersorganisaties weer proberen de belangen van de buurt 
te verdedigen, uit te breiden en tegenwoordig de verworvenhe- 
den met alle kracht verdedigen.
Echter om een vuist te maken heb je vingers nodig. De bovenge- 
noemde organisaties bestaan uit buurtbewoners — het zou ٧ b.v. 
kunnen zijn — , die met elkaar als vingers werken waarmee je vele 
harde vuisten kunt maken. Er ontbreken tegenwoordig nogal wat 
vingers. Zijn we verslapt door de crises?

niet Nederlandstalige kinderen- 
zouden worden wegbezuinigd.• 
De schoolteams, oudercom- 
missies. Werkgroep ©nderwijs 
Verbetering en het wijk- 
opbouworgaan hebben daar- 
tegen een vergadering belegd 
in de Hebronschool onder het 
٨١٥٨٥  'Laat je kind niet in de 
knu staan'. Tientallen ouders 
hebben die vergadering be- 
zocht, het hadden er honder- 
den moeten zijn.
Die tientallen met de school- 
teams en vele andere kunnen, 
zullen en moeten een vuist ma-

Negatieve praatjes 
kunnen l e l i j k  zijn!

Aan het begin van het seizoen is 
het misschien belangrijk enige 
zaken recht te 7etten- Zaken 
waarover in de Spaarndam- 
merbuurt gepraat wordt. Nee, 
we moeten het gekanker noe- 
men. Deze gevreesde ziekte 
kennen w ij allemaal. Hij kan do- 
delijk, fataal zijn en die praatjes/ 
gekanker kunnen dat ook zijn. 
Het is een voedingsbodem voor 
fascisme en fascisme is dode- 
lijk. Waar gaat het b.v. om.
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ken als die bezuinigingen er 
eventueel komen.
Door die geruchtenvorming, 
dat 'gekanker', verslapt men 
'het helpt toch niets'. Een voe- 
dingsbodem voor negatieve 
krachten. Natuurlijk w ij w illen 
niet verbloemen dat er proble- 
men zijn, maar daar moeten we 
met elkaar oplossingen voor 
vinden en die zijn er. De ge- 
schiedenis van de arbeidersbe- 
weging, waarvan de strijd in de 
Spaarndammerbuurt een on- 
derdeeltje is, heeft bewezen 
hoe we to t resultaten en oplos- 
singen kunnen komen.

س‘ س ح

■ ء
ء• ' ه ء س ؟ ه د م م ه ء م م ا أ ا ء ا ا

Park^nneltje

Wat anders, het tunneltje naar 
het Westerpark is nog steeds 
niet afgebouwd. Uw buurtver- 
tegenwoordigers in diverse 
commissies die onderhande- 
lingen met de gemeente heb- 
ben dit hevig en fel aan de kaak 
gesteld. Degemeente heeftver- 
keerd begroot. De afwerking 
kost het sommetje van 
/  120.000,-. Het geld is er nu, 
maar moet nog 'v rij' gemaakt. 
Tevens komt er geld voor een 
hek bij de Spaarndammer- 
school aan de kantvan hetgelij- 
knamig plantsoen en voor het 
herprofileren van het Wormer- 
veerpleintje. Het tunneltje is 
ideaal, er w ordt veel gebruik 
van gemaakt.
Het Westerpark
Dit park wordt vernieuwd.

Woningen op 
Industriegebied

De woningen die daar ge- 
bouwd gaan worden —  het OU- 
de suikerfabriekterrein — ZO U- 
den allemaal bestemd zijn voor 
buitenlanders. W ij — en dat zijn 
dan de niet-buitenlanders — 
zouden niet mee behoeven te 
praten. Leugens, leugens en 
nogmaals leugens!!!

Intercultureel 
wijkgebouw

Het intercultureel w ijkgebouw 
'Polanentheater' is alleen voor 
Turken, Marokkanen en Surina- 
mers. Stemmingmakend ge- 
lu ll! Het is wel zo, dat toen in fe- 
bruari het gebouw geopend 
was, de buitenlandse verenigin- 
gen en instellingen daar als eer- 
ste voorstellingen en feesten 
hadden georganiseerd —  zij 
wel — . De voorstellingen wa- 
ren voor iedereen toegankelijk, 
maar wie bleven er weg! En de 
mensen van die organisaties 
vinden het ju ist zo fijn om als 
gastheer-vrouw te kunnen op- 
treden. Komend seizoen zal de 
stichting 'Polanentheater' schit- 
terende feesten, voorstellingen 
en bingo's organiseren, dan ko- 
mende de Spaarndammer- 
buurters allemaal. Afgespro- 
ken!

Het onderwijs

Het onderwijs in de Spaarn- 
dam merbuurt zou slechter zijn 
dan in andere buurten als ge- 
volg van de buitenlandse kinde- 
ren. Giftige praatjes!!! Ja, zou 
slechter kunnen gaan worden 
als de bezuinigingen toeslaan 
en de extra leerkrachten voor



WEEKEND 18/19 SEPT. OPENINGSWEEKEND (met vele verassingen: ه .™. Gebr. 
Flint op zaterdagmiddag en een kinderprogramma op zondagmiddag

DO. 23 SEPT. 21.00 ٧٧٢ Hapje Theater.
'RECHTOP KOMT LATER' (Muziek en tekst uit de 19e eeuw 
THUS KRAMER, piano

VR. 24 SEPT. SPIEGELTHEATER met haar nieuwste voorstelling 
ZA. 25 SEPT. 'MANS GENOEG' (over het thema: vrouwen zonder man)
20.30 ٧٧٢ Voorpremière en première!!

DO. 3 0 SEPT. Hapje Theater
21.00 I؛ur KA THEATER015م ب ص ح م ا ' س آل  DORMANT'
(voor vo'lwassenen, die zich nog sprookjes herinneren)

ZA. 2 OKT. □e Jonge Haghe Sangers houden 's middags receptie 
's Avonds: GEZELLIGE BUURTAVOND (bingo, dansen)

ZO. 3 OKT. 11.30 ٧ . FAMILIE-KONSERT 
's middags: Spelmiddag voor kinderen (8-12 jr.)

DO. 7 OKT. Hapje Theater
21.00 ٧٧٢ 'DE ZWARTE ZON BAART DE WITTE BLOEM'
Theatraal inwijdings-ritueel door ADAMARIA

ZA. 9 OKT. 'TRAWAN PRAKSERI' door GADO-TJO.
^0.30 ٧٧٢ Een theaterspel van en over Surinamers in Nederland.
ZO. 10 OKT. 's Middags: Spelmiddag voor kinderen (8-12 jr.)
DO. 14 OKT. Hapje Theater.
21.00 uur PAUL CLARK speelt 'HARMONICA MONDA¥' (Solo-toneel)

ZA. 16 OKT. Een vrolijke theatervoorstelling
20.30 ٧٧٢

ZO. 17 OKT. 's Middags: Spelmiddag voor kinderen (8-12 jr.)

DO. 21 OKT. Hapje Theater.
21.00 ٧٧٢ BEW EGINGSS^DIO speelt 'EEN HEER OP EEN HERENFIETS'

ZA. 23 OKT. Theaterwerkgroep DE JORDAAN speelt 'DE EEND'.
20.30 ٧٧٢ Tragi-komiesfamilietheater.

ZO. 24 OKT. Kindervoorstelling: 'DAT KISTJE UIT CHINA'
14.30 ٧٧٢ door POPSTUDIO HINDERIK (vanaf 6 jaar)

DO. 28 OKT. Hapje Theater.
21.00 ٧٧٢ 'DE ARCHITECT EN DE KEIZER VAN ASS¥RIE' doorTheatergroep BROM.

ZA. 30 OKT. GEZELLIGE BUURTAVOND

ZO. 31 OKT. 11.3ه  uur: FAMILIE-Konsert 
's Middags: Spelmiddag voor kinderen (8-12 jr.)

Entree-prijzen: voor alle voorstellingen /  7,50 CJP/65 plus: /  5,— .

Deelname-formulier
(s.v.p. in een envelop terugsturen of bezorgen aan: Polanenthe- 
ater, Polanenstraat 174, Amsterdam)

Ondergetekende (naam)
Adres .....................................................................................................
Event, tel. .................................................................................  • .
geeft zich op als deelnemer aan de kursus (nummer invullen 
s.v.p.)

Handtekening:

ع < إ ل

م:م .ج ممم

ص

KURSUSAANBOD (Dag, ٧ ٧ ٢١€ ٢  kosten)
(Toneel)spelen en leren spelen met eigen mogelijkheden.
Oefeningen in beweging, taal en improvisatie met gebruik 
van je stem/geluid, je houding/gebaar en je mimiek om dat 
w a tje vo e lte n w a tje w iltte u ite n .
Start: 6 september. Kosten: /  48, - م00آ 8 ي  avonden. ^  
Gymnastiek/jazzballet (speciaal voor dames)
Moderne expressie op ritme en muziek.
Goed voor de totale lichaamskonditie.
Start: 7 september. Kosten: /  32,— voor 8 ochtenden.

K u rs u s  1■ 
Maandagavond 
19.30-21.30 
uur.

Kursus 2. 
Dinsdagmorgen 
1000-1100 
uur.

Yoga
De eeuwenoude kunst, waarin lichaam en bewustzijn naar 
elkaar !eren luisteren.
Start: 7 september. Kosten: /  32,— voor 8 ochtenden.

Kursus 3. 
Dinsdagmorgen 
11- 0 0 - 12-00 
٧ ٧ ٢ .

Buikdansen
Een oude dansvorm uit oosterse landen, die ook bij ons 
steeds meer in de belangstelling komt.
Start: 8 september. Kosten: /  32,— voor 8 middagen.

Kursus 4.
Woensdagmiddag
15.00-16.00
uur.

Tapdansen (voor beginners)
Voetenwerk waar de vonken vanaf spatten! 
(Herinnert ٧ zich de film s u؛t de jaren '50?)
Start: lOseptember. Kosten: /  32,— voor8avonden

Kursus 5.
Vrijdagavond
19.00-70.00
٧ ٧ ٢ .

Kursus 6. Stijldansen (voor beginners)
Vrijdagavond Weer een veel gehoorde vraag, dansen leren als de foxtrot,
20.00-21.00 Engelse wals, guickstep, tango, e.a.
uur._______________ Start: lOseptember. Kosten: ƒ 32,— v o o r8 avonden.
Kursus 7. Stijldansen (voor gevorderden)
Vrijdagavond Vroeger wel geleerd, maar 't is al zolang geleden.
2 1 .00 - 22.00 En al die dansen, die er ondertussen zijn bijgekomen,
uur. Start: lOseptember. Kosten: ƒ 32,— voor8avonden

Iedere week houdt het Polanentheater 'OPEN HUIS'!
E!ke vrijdag tussen 4 en 6 uur 's middags en 's avonds na tie- 
nen: GEZELLIGHEID in de bar van het Polanentheater en mu- 
ziek voor danslustigen.

vaak stramme spieren in je lijf 
weer eens goed los te krijgen.

Inschrijving en betaling
Het aantal deelnemers voor ie- 
dere cursus is gebonden aan 
een maximum. Daarom is het 
belangrijk, dat u snel inschrijft 
d.m.v. het in deze folder opge- 
nomen deelname-formulier. 
Telefonische informatie: dage- 
lijks op werkdagen tussen 14.00 
- 17.00 uur. Telefoon: 821311.

het is om zelf te dansen, te be- 
wegen, theater te maken. 
Kinderen vinden dat meestal 
nog heel gewoon. Daarom 
komt er voor hen ook een apar- 
te mogelijkheid (zie de komen- 
de Polanenkrant).
Volwassenen vinden dat vaak 
een beetje eng. Toch, als je een- 
maal de eerste stap hebt gezet, 
blijkt het niet alleen spannend 
en leuk, maar ook nog heel leer- 
zaam. Al was het maar om de

Kursussen
Vanaf september biedt het Po- 
lanentheater buurtbewoners de 
gelegenheid om door middel 
van diverse kursussen ook zelf 
aktief bezig te zijn met bewe- 
ging/dans en (toneel)spelen. 
Naast kijken hoe anderen het 
doen (de voorstellingen, die ٧ 
in het theater kunt meemaken), 
kunt ٧ nu ook gaan ervaren hoe

NEDERLANDSE LES AAN 
MAROKKAANSE ٧ ٠ ٨ ■ IM/EM
Zijn er twee buurtbewoonsters, 
die het leuk vinden om de 
kinderen van de lesgeefsters 
en lesneemsters op te vangen 
tijdens de lessen?

Vervolg op pag.
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In september w illen we weer 
starten met verschillende 
aktiviteiten. Hiervoor zoeken 
we kontakt met mensen, die 
het leuk vinden om mee te 
doen of mensen, die het wat 
lijkt om vrijw illig  mee te

Het gaat om de volgende
a k t iv ite ite n :

EETCLUB
We w illen graag met mensen 
in kontata komen die a lle e n  
hun kind of kinderen 
opvoeden. En die het een goed 
idee vinden om één keer per 
week met elkaar te eten. Het 
buurthuis heeft hier in ieder 
geval de ruimte en de 
voorzieningen voor. Misschien 
heb je er al vaker aan gedacht 
dat samen eten wel eens heel 
gezellig en goedkoop kan zijn, 
maar ken je geen mensen of 
heb je een te kleine eettafel.

SDZ heeft een uitbreiding, een 
derde veld en nieuwe kleedge- 
bouwen. Dit laatste door SDZ- 
ers zelf gebouwd. SDZ speelt dit 
seizoen in de 3e klasse.
Veel jeugd uit de buurt heeft de 
weg naar SDZ gevonden en 
zich aangemeld, dankzij die uit- 
breiding kunnen zij weer nieu- 
we leden gebruiken. Mensen 
'kat in het bakkie'. Ga op zon- 
dagmiddag ook eens die weg 
op naar SDZ.

FEEST IN BUURTHUIS VERZET
Vrijdag 1 oktober is er 's avonds feest in Buurthuis Verzet, om de 
opening van het seizoen te vieren. De aktiviteiten zijn weer begon- 
nen, tijd  om met z'n allen een fijn  feest te maken.
Maar ook wordt er deze avond afscheid genomen van Evelien Es- 
huis, de teamleidster van ons buurthuis. Evelien heeft hier dan 4 
jaar in buurt en buurthuis gewerkt, en ze gaat nu vertrekken.
Op deze avond kan ٧ genieten van een biljartspel, klaverjassen, 
van sjoelen en een kleine bingo (deze w ordt georganiseerd door 
de mensen van Energie Anders, die daarmee hun informatie- 
week, over energiebesparing, afsluiten) en andere aktiviteiten.
Er komt gezellige dansmuziek. Iedereen is van harte welkom.
Tot vrijdagavond rond 1/28 en met de groetjes van de mensen van 
buurthuis Verzet, Hembrugstraat 156, tel. 829770

Aktieve buurtbewo(o)n(st)ers 
gevraagd
en kennismaking gezocht



nummers 726644/797534 
٧٧؛ ] zijn open: op maandag, 

woensdag en vrijdag van 11 .٥٥-
17.00 uuren op dinsdag en don- 
derdag van 11.00-19.30 ٧ ٧ ٢ .
Er is een aparte afdeling met in- 
formatie over vrijetijdsbeste- 
ding. Hier is een overzicht van 
allerlei kursussen in de stad. 
Ook hij deze afdeling kunt ٧ 
langskomen of bellen op ٨ ٧ ٨ ٦ - 
mer799623. ،
Te koop is de folder met a^res- 
sen speciaal voor vrouwen in 
Amsterdam, de folder met 
goedkope eetjuisjes en de fol- 
der met vegetarische eethuisjes 
en ^uu rvoed ingsw inke ls . Alle 
folders kosten slechts twee 
kwartjes.

waar heb je recht op; 
tweede kans onderwijs, dag- en 
avondscholen, open school; 
wetten en regels rond huisves- 
ting in Amsterdam.
En nog veel meer...

We hebben een uitgebreid 
overzicht van allerlei voorzie- 
ningen in de stad Amsterdam. 
Dit variëert van adressen van 
advokatenkollektieven en aktie- 
groepen to t een overzicht van 
waar je goedkoop of vegetaries 
kunt eten in Amsterdam.
٧  kunt langskomen op het ل an 
W illem Brouwersplein 9 (Con- 
certgebouw) of opbellen op de

Het MAIC (Maatschappelijk Ad- 
vies- en Informatiecentrum) 
geeft informatie over: te veel 
٥٨١ op te noemen. 
Bijvoorbeeld: uitkeringen 
(schoolverlaters, WAO, bij- 
stand, WW en WWV); 
echtscheiding, hoe vraag je het 
aan, hoe kom je aan een advo- 
kaat;
kinderbijslag, wat kan je doen 
als het steeds niet op tijd  komt.

Behalve met het uitvoeren van 
onze woonplannen, hebben we 
ook een begin gemaakt met het 
toewijzen van benedenruimtes. 
Momenteel zit er een oud-ijzer 
handelaar in; een toneelgroep- 
je en een timmercollectief. Ook 
is er een benedenruimte toege- 
wezen aan buurtjongeren. Deze 
jongens zijn zodoende van de 
straat, waar ze zich toch alleen 
maar verveelden, en enkele 
buurtbewoners, ل an en Harry, 
hebben aangeboden om deze 
jongens te helpen. Wij vinden 
dit een uitstekend idee.
Zoals altijd brengt een bouw of 
verbouwing enige last voor de 
buurtbewoners met zich mee. 
W ij zullen echter deze last zo- 
veel mogelijk proberen te be- 
perken en w ij hopen op een 
goede samenwerking met ٧ en 
andere buurtbewoners.
O ja, mocht ٧ toevallig nog OU - 
de spullen hebben, zoals: oude 
kachels, stoelen, glas, deuren 
etc., geef dan effe een seintje. 
W ij komen het graag bij ٧ opha- 
len.

□e bewoners en bewoonsters 
van de 'Houtman'.

Beste buurtbewoners
Zoals ju llie  waarschijnlijk reeds weten, is op lO ju li jongstleden de 
'Houtman' gekraakt.
Dit pakhuis stond minstens 5 6 ف  jaar leeg. Sommige buurtbewo- 
ners beweerden zelfs dat de 'Houtman' de laatste 20 jaar niet 
meer gebruikt is !I
De huidige eigenaren, ل . w. v.d. Velde en ل . Snoek BV uit Botter- 
dam hebben de 'Houtman in 1980 voor 2 miljoen gulden gekocht, 
en evenals de vorige eigenaar, verder laten verkrotten.
In eerste instantie was het hun bedoeling om de 'Houtman' om te 
bouwen to t luxe appartementen. Omdat de bouwmarta enige ja- 
ren geleden in elkaar stortte, besloten de eigenaren van dit plan af 
te zien.

tie dat er betaalbare woonruim - 
te komt: deze woonruim te bou- 
wen we zelf!
Dit is echter een heel karwei: 
schoonmaken, muren en 
schoorstenen metselen, water- 
en gasleidingen aanleggen; bij- 
na alles moet er nog komen. 
Om te voorkomen dat we de 
volgende w inter het pand uit- 
vriezen, zijn we reeds vanaf de 
eerste dag hard aan de slag ge- 
gaan. De resultaten zijn er ook 
naar: er staan enkele muren, de 
eerste ramen zijn klaar, er is 
elektriciteit en binnen een 
maand verwachten we water te 
hebben. Tot nu toe krijgen we 
water van enkele buurtbewo- 
ners, hetgeen voor niemand ex- 
tra kosten met zich meebrengt.

Tijdens de voorbereidingen van 
de kraak kwamen we erachter 
dat nu de gemeente plannen 
heeft om het pand aan te kopen 
om het te verbouwen voor SO- 
ciale woningbouw.
Wat d it betreft weet iedereen zo 
langzamerhand wel: dikke kans 
dat het nog 5 10 ف jaar duurt eer 
er echt gewoond kan worden. 
Bovendien vragen w ij ons af of 
de plannen van de gemeente fi- 
nancieel haalbaar zijn.
De ervaring leert ons namelijk 
dat de huur van sociale woning- 
bouw zo hoog is, dat gewone 
buurtbewoners deze niet of 
nauwelijks kunnen opbrengen. 
Daarom hebben w ij besloten 
om toch door te gaan met de 
kraak. Dit is n.l. de enige garan-

VOORLOPIG COMMENT.3AR OP ARTIKEL ,,HOUTMAN»
De gemeente heeft nu goede en serieuze plannen م8و  won^gen 
zouden erin gemaâkt kunnen worden,waar arbeiders in kunnen 
wonen tegen schappelijke huren. Want daar zorgen strijdba- 
re buurtbewoners met hun organisaties voor. ,,De krakers" 
zouden dit moeten weten,als zij de spaarndammerbuurt een 
beetje zouden kennen. Wie zitten erin? Helaas het recht of 
onrecht van de sterksten? Een machteloos gevoel overvalt 
.soms.Arbeiders onder elkaar وس
De wijkraad zal hierover moeten beslissen.Wij komen erop 
terug*

AKTIE^؛ BUURTBEWONERS

School maatschappelijk werk, 
het ABC:
1 e Nassaustraat 5< tel.: 860324 
of 860346.

Advocatencollectief Spaarn- 
dammerbuurt:
Knollendamstraat 11 -13 , post- 
bus 14732, 1001 LE Amsterdam, 
tel.: 868687.
spreekuren: maandag van
16.00 to t 18.30 uur in de Knol- 
lenmdamstraat, dinsdag van
19.00 tot 20.00 uur Bokkinghan- 
gen, Barentszplein 65.
Sociaal Raadsman: 
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9.00 to t 12.00 uur 
en dinsdagavond van 18.30 tot
20.00 ٧٧٢.
Knollendamstraat 87, tel.: 
829302 (tussen 14.00 en 16.00
uur).

Voorpost bureau bestuurskon- 
takten:
maandag en woensdag van
10.00 to t 12.30 uur 
Tasmanstraat 11A, tel.: 
5573471-

Fysiotherapie Bokkinghangen:
dagelijks van 8 tot 17.00 uur, be- 
halve:
woensdag van 9 tot 12.00 uur. 
Barentszplein 65.

Barentszplein 65, tel.: 237417;
F. Garnier
Zaanhof 123, tel.: 828996;
□. de Vries
Nassaukade 2, tel.: 840133.

spreekuren: afspraak maken 
tussen 8.00 en 11.00 ٧ ٧ ٢ . Avond 
en Weekend: Centrale dokters- 
dienst, tel.: 642111, uitsluitend 
voorspoegevallen.

Wijkverpleging:
maandag t/m  vrijdag tussen
13.00 en 14.00 uur 
Zaandijkstraat 13, tel.: 840031.

Wijkpost voor bejaarden:
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9.30 to t 11.00 ٧٧٢ 
Spaarndammerstraat 141, tel.: 
829694.

Opbouwwerk:
maandag en dinsdag van 10.00 
tot 12.00 uur, verder telefo- 
nisch, Polanenstraat 174, tel.: 
860578.

Comité Wijkverbetering
Spaarndammerbuurt (CWS):
maandag en donderdag van

S p a a rn d a m m e rs tra a t  143, tel.:
825853.

ADRESSEN/
SPREEKUREN

Het maatschappelijk werkteam  
voor de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt:
dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00 to t 11.30 uur, 
Polanenstraat 1,tel.: 842530; 
op maandag en woensdag van
10.00 to t 11.30 uur
in Bokkinghangen, Barentsz-

N.B. alléén op de laatste woens- 
dag van de maand van 9 tot 
10.30.

Buurthuismaatschappelijk
werk
buurthuis Verzet:
maandag van 10.00 to t 11.30 
uur,
woensdag van 13.30 to t 15.00
u u r e n
dinsdagavond van 18.30 tot
20.00 uur,
Hembrugstraat 156 A, tel.: 
«79770-

Huisartsen:
I Bruin
Tasmanstraat 9, tel.: 828552;
B. Goslinga
Sociaal-medisch centrum Bok- 
kinghangen.

zoeken we mannen of 
vrouwen uit de buurt.

□ jkt het ٧ wat om in één van 
deze aktiviteiten mee te doen? 
W ilt ٧ wat meer hierover 
weten? Of heeft u bepaalde 
ideeén over wat ٧ anders zou 
w illen doen?
Neem dan kontakt met ons op 
in Buurthuis Verzet, 
Hembrugstraat 156, telefoon 
829770. Vraag naar Els 
Weyenborg of Ellen van 
Elswijk.

Vervolg van pag. 5

NAA^ESVOOR  
MAROKKAANSE VROUWEN
Als u goed kunt naaien en ٧ 
zou graag anderen dit w illen 
leren, dan bent ٧  van harte 
welkom. ٧  heeft geen 
lesgeefervaring nodig!

VOS-KURSUS
Op woensdag en 
d d e rd a g o c h te n d  volgen 
enkele vrouwen uit de buurt 
een VOS-kursus. Zij nemen 
dan hun kinderen mee. voor 
de opvang van deze kinderen

D IN S D A G  28  s e p t

Informatie week 
energiebesparing
De prijzen van gas en licht rijzen de pan uit. Steeds meer buurtbe- 
woners kunnen de rekeningen van het GEB niet meer betalen en 
komen in de kou te zitten.
Natuurlijk ligt hier in de eerste plaats een taak voor de overheid. 
Zij moet er voor zorgen dat de prijs van gas en licht niet verder 
stijgt, of zelfs moet dalen.
In de vorige Aktiekrant hebben we kunnen lezen wat we zelf kun- 
nen doen tegen de hoge GEB-prijzen. Het Comitee Wijkverbete- 
ring Spaarndam riep op to t het gespreid betalen van de rekenin- 
gen, en er is een Alarm lijn opgezet voor de mensen waar de 
stroom zal worden afgesneden. Op deze manier maken we duide- 
lijk dat we protesteren tegen de stijgende energieprijzen. In vele 
plaatsen in het land worden dergelijke akties gevoerd.

Voor evenveel licht gebruikt 

een t.1. drie keer minder stroom. 

Een t.1. kan gerust uit. Aan- 

zetten kost niet extra veel stroom. 
Er bestaan t.l.-lampen, die in 

een gewone fitting passen.

Zo is er een tentoonstelling 
over woningisolatie, met daar-

—  posters met plaatjes en fo- 
to's, tekst

—  verschillende soorten tocht- 
strip en isolatiemateriaal

—  een voorbeeldm uur waarop 
aangetoond w ordt hoe 
tochtstrip en isolatiemateri- 
aal moet worden aange- 
hra^ht

— een diaserie met de titel 
'huishouden met m inder 
energie'

verder houden 2 mensen .van 
Energie Anders elke ochtend 
spreekuur van 10 to t 11 uur, en 
dinsdagavond ook van 8 to t 9 
uur. Bij hen kunt ٧ terecht met 
uw vragen over energiebespa- 
ring, over subsidie, over al dan 
niet huurverhoging als uw W O - 
ning is ge'i'soleerd.
Op verzoek komen ze bij ٧ thuis 
en geven advies over de moge- 
lijkheden van energiebesparen 
bij ٧ thuis. De groepen die deze 
week kursussen in het buurt- 
huis volgen, kunnen als groep 
voorlichting krijgen.
Het CWS zal van deze week ge- 
bruik maken om de Gasakties 
verder onder de aandacht te 
brengen van buurtbewoners en 
bezoeksters.
De tentoonstelling is elke dag 
open van 9 uur to t 's avonds 
een uur of 11.
Tot kijk dan, en groeten van 
buurthuis Verzet, samen met de 
Stichting Energie Anders en het 
Comitee Wijkverbetering
Spaarndam.

Naast deze akties kunnen we 
ook thuis wat doen ٥١١١ ons ei- 
gen energieverbruik te verm in- 
deren.
Daarover gaat de Informatie- 
week van de Stichting Energie 
Anders
Van dinsdag 28 septembr to t en 
met vrijdag 1 oktober laat de 
Stichting Energie Anders in 
buurthuis Verzet zien hoe we 
kunnen bezuinigen op gas en 
licht.

Wassen op* 60p c  

scheelt bijna de helft 

met wassen op 90° c . 

Een volle machine 

gebruikt evenveel 
stroom als een half- 

volle.
Koelkast en diep- 
vriezer werken het 

best op een koele 

plaats.

Voor een koelkast is 

5° c  een goede tem- 
peratuur.

Vooreen diepvriezer

— 18° c .

V R U D A G  ١ o k t



SILO: Nieuwbouw ZoutkeetsgrachtAan de verontruste bewoners van de 
Zeeheldenbuurt
p/a E. v.d. Meulen / ل  . H. Binnema

De tweede brief kregen de vele 'verontruste bewoners' van de 
Zeeheldenbuurt als antwoord op hun schrijven, zoals dat in de 
vorige Turfschip stond afgedrukt. De tekst klinkt nogal gerust- 
stellend. We hopen, dat de bewoners zich terecht gerustgesteld 
kunnen voelen. Het AKZ zal er mét de buurtbewoners voor wa- 
ken, dat de onderstaande mooie papieren beloften ook spoedig 
worden nagekomen.

AKZ

Geachte bewoners,

Zowel uw brief als de door ٧  aangehaalde brief van een aantal on- 
dernemers uit de Zeeheldenbuurt over de v ^ e rs c irc u la tie p la n -  
nen hebben w ij ontvangen. ٧  snijdt in uw brief een aantal zaken 
aan waarop w ij hierna zullen ingaan.
□e uitslag van de enquête die de projektgroep heeft gehouden 
naar de mening over het verkeerscirculatieplan in de Zeehelden- 
buurt is inm iddels in de buurt door middel van een brief bekend 
gemaakt. Deze uitslag is bepalend voor de uitvoering van de her- 
profileringsplannen die gebaseerd zijn op het verkeerscirculatie-

Op grond van de uitslag zullen enkele wijzigingen in het verkeers- 
circulatieplan worden aangebracht. Het uitgangspunt van dit plan 
is en blijft, gezien de uitslag van de enquête, het weren van het 
doorgaand verkeer u it de buurt en het verkeersluw maken van de 
buurt.

(waar speelgoed geleend 
kan worden) en een peuter- 

'
—  Het AKZ, aktie komité Zee- 

heldenbuurt, organisatie 
van en voor buurtbewoners. 

Op donderdagavond w ordt er 
vergaderd in het Turfschip, 
Roggeveenstraat 12. Inlichtin- 
gen en aanmeldingen bij Jan 
Eerdhuysen, Barentszstraat 
256, tel. 265914.

AKZ

verschillende mogelijkheden 
dan kunt u terecht bij:

WUKPOST VOOR BEJAARDEN
Gouden Reael

dinsdag 9.30 -11 .00  uur Bok- 
kinghangen tel: 234422 
maandag, donderdag 9.30 -
11.00 uur Haarlemmerdijk 58, 
tel: 228921.

Tot ziens Annemarie Bremer 
Robert Simmermans

Bibliotheek Zoutkeetsplein
Uitleenpost voor buurtbewo- 
ners
dinsdagmorgen van 9 -12  uur 
vrijdagmiddag van 2 to t 5 uur.

11 september waarbij 'open 
huis' gehouden zal worden, zo- 
dat alle buurtbewoners een kij- 
kje kunnen nemen.
De peuterspeelzaal is voor peu- 
ters van 2-4 jaar en is iedere 
ochtend geopend van 9-12 uur

Op het moment zijn we al weer 
vol (er zijn 18 peuters per week 
die 2, 3 of 5 ochtenden komen) 
maar vanaf /٦١؛؛  jaar kan uw peu- 
ter op de wachtlijst geplaatst 
worden.
٧٠٥٢  verdere informatie kunt ٧ 
terecht bij de leidster (Loes) of 
telefonisch 270685 (liefst na 12

Tot ziens in de peuterspeelzaal,

Loes Berends

nieuwe woning! De nieuwko- 
mers in onze buurt wensen wij 
toe, dat ze snel zullen wennen, 
en gebruik zullen maken van 
wat de Zeeheldenbuurt kan bie- 
den:
—  Speeltuinvereniging 'Zui- 

derspeeltuin'
—  Medisch centrum Bokking- 

hangen
— 'De Zoutpot' — kombinatie- 

projekt Zoutkeetsplein 4-6, 
waarin opgenomen een bi- 
bliotheek, een speel-o-theek

deren, 1x per week op donder- 
dag van drie to t vier uur in de 
Rietvinck.
Voor de meest leergierigen be- 
staan er ook allerlei kursussen 
bij de volksuniversiteit. Soms 
kan samen eten ook heel ont- 
spannend zijn, ook dat is moge- 
lijk in de Rietvinck.
Als er nu niet wat voor ٧ bij is! 
Wij wensen ٧ veel ontspanning 
en genoegen met dit alles, en 
w ilt ٧ iets meer weten over de

Daarna gingen alle kleuters op 
een versierde bakfiets en ver- 
trokken we achter het draaior- 
gel naar de nieuwe zaal. 
Begeleid door ouders oma's en 
opa's, AKZ, medewerkers van 
De Piraat en andere buurtbewo- 
ners.
Aangekomen bij het nieuwe 
pand, dat van buiten versierd 
was, werden de peuters weer 
uitgeladen en konden we onder 
de klanken van het draaiorgel 
onze nieuwe ruimte verkennen.
De kinderen hadden snel hun 
weg naar het nieuwe speelgoed 
gevonden en voelden zich al 
gauw op h^n gemak in de nieu- 
we omgeving.
Terwijl de ouders konden ge- 
nieten van koffie met gebak, 
werd er to t slot voor de kleuters 
poppenkast gespeeld.
We kunnen terugkijken op een 
geslaagde dag, mede dankzij de 
vele mensen die hebben mee- 
geholpen.
De officiële opening van het ge- 
hele project zal plaatsvinden op

In 1979 gingen de eerste stem- 
men op binnen het AKZ om te 
laten onderzoeken of de ge- 
meente de silo kon aankopen. 
Er was al een hevige binnen- 
brand in geweest.
Nadat door druk van het AKZ 
met steun van de buurt aktie 
was ondernomen naar het ge- 
meentebestuur en naar het mi- 
nisterie van volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening, kwam 
uiteindelijk het groene licht.
In augustus 1981 kon worden 
begonnen met de bouw.
Het is onvoorstelbaar wat de 
bouwvakkers ende  bouwdirek- 
tie binnen één jaar op deze plek 
hebben gerealiseerd!
Zo ziet men, hoe door een goe- 
de samenwerking tussen AKZ, 
ontwerpteam, opdrachtgever 
Eigen Haard, de gemeente, ar- 
chitekt dhr. Dekking van bureau 
Treffer en Polgar, en bouwbe- 
d rijf Produktiestroom uit Naar- 
den, véél to t stand kon worden 
gebracht.
Véór de bouwvakvakantie 1982 
waren alle woningen to t ieders 
tevredenheid al opgeleverd.
Het AKZ wenst iedereen geluk 
en gezondheid op zijn/haar

Of voelt ٧ liever iets voor een 
uitstapje? Regelmatig worden 
die georganiseerd door de 
Open Hof, dezelfde mensen die 
het Kerstfeest organiseren.
٧  houdt niet zo van eruit gaan, 
٧ zegt liever: Geef m ij maar een 
goed boek! Kan ook, we beschi- 
ken zelfs over twee bibliotheken 
voor ouderen, die allebei even- 
tueel thuisbezorgen.
S tijf geworden na al dat zitten? 
Dan is er gymnastiek voor OU-

Westerpark
Hij woonde bij het Westerpark 
met wandluis in zijn kraakhuis- 
geniepige dieren.
Met zijn zaklamp ging hij dag en 
nacht
langs wanden en plafond 
drempels hoofdkussen en WC- 
bril — hij zag ze niet.
Een vriend had gezegd
dat dat nou ju ist het linke was
van wandluis.
Om te vergeten
en om de lucht van parathion 
weg te'laten trekken 
ging hij naar het park.
En daar regende het zo hard 
dat ie even zijn wandluis vergat.

Goed dat er parken zijn.

herprofilering tot stand komen 
in overleg met betrokkenen en 
dat daarbij de belangen van el- 
ke partij gewogen worden. Uit- 
gangspunt hierbij b lijft het ver- 
keerscirculatieplan voor de 
buurt.
Ten aanzien van uw opmerkin- 
gen over de verkeerssituatie Ba- 
rentszplein/Westerdoksdijk 
merken w ij op dat over oplos- 
singen voor dit punt overleg ge- 
voerd wordt tussen de projekt- 
groep Spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt met andere buurt- 
organisaties. Wij hopen dat 
spoedig oplossingen voor deze 
verkeerssituatie gevonden zul- 
len worden.
Hopend ٧ hiermee ge'i'nfor- 
meerd te hebben,

Burgemeester en Wethouders 
van Amsterdam

van vragen en suggesties, o.a. 
Kinderspeelvijver; kinderen wil- 
len spelen, geen Flevopark; 
basketballveld, podium, skate- 
baan, kinderboerderij, kinder- 
opvang, wonen in groepsver- 
band, ruimte groen en rust. On- 
ze jeugd stelde vragen en nam 
deel. Prima!
De politici hebben ijverig aan- 
gehoord en beantwoord. Harde 
toezeggingen hebben zij niet 
gedaan. Zij weten iets van onze 
wensen, wensen die w ij eventu- 
eel hard zullen moeten maken 
en in gezamenlijk overleg in ei- 
sen zullen omzetten en voorleg- 
gen aan rijk en gemeente.

Hiermee w ordt naar verwacl> 
ting de verkeersveiligheid in de 
buurt verhoogd. Ook verwach- 
ten w ij dat door de uitveoring 
van herprofileringen de ver- 
keerssituatie in de buurt over- 
zichtelijker en logischer wordt, 
zodat d it een ondersteuning be- 
tekent van het gekozen ver-
keerscirculatieplan.
Over de invulling van de her- 
profileringsplannen heeft in- 
middels overleg plaats gevon- 
den tussen Aktie Komite Zee- 
heldenbuurt, ondernemers en 
bewoners van de betrokken 
straten en de projektgroep 
Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt, zodat de voorbereiding 
van de teitelijke uitvoering van 
de herprofileringswerken voort- 
gezet kan worden.
 -dui ٧ het voorafgaande zal أ؛ال
delijk zijn dat de plannen voor

Donderdag 19 augustus was de 
dag van het forum. Boven- 
staande foto geeft een overzicht 
van het forum met als deelne- 
mers v.l.n.r. de gemeente afd. 
groenvoorziening de heer Mos 
en Mevr. Gelen. Voorzitter Rob 
Morriën van hetw ijkopbouwor- 
gaan Spaarndam —  zit net pijp 
te stoppen — ; Riek Hoogkamp 
(CPN); Jaap Ruyger (PvdA); 
Frank K ^ le r  (PSP); Romke 
Hekstra (PPR) en Chris Westra 
(Milieu Defensie).
Piet Vinck van de Staatslieden- 
buurt hield een inleiding en 
sprak namens de vier buurten. 
Vanuit het publiek —  de tribune 
was goed bezet —  kwamen tal

Ouderen en aktiviteiten
Het mooie weer begint weer wat m inder te worden en daarom 
heeft ٧ misschien zin om wat ontspanning binnen te zoeken.
In onze w ijk zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Voor elk 
wat wils. ٧  houdt van spelletjes? In de Arend w ordt driftig gekaart, 
gesjoeld en bingo gespeeld. Ook in het Turfschip wordt weleens 
gespeeld op de zgn. Open Zondagen, 2x per maand kunt ٧ er te- 
recht voor een praatje, een drankje en wat gezelligheid. Koffie en 
een praatje kunt ٧ ook halen in de 'Rietvinck (staat altijd voor ٧ 
open) of op dinsdagmiddag in het Haarlemmer Buurthuis.

De Perferspeelzaal in de Zeeheldenb^rt
Eindelijk is het dan zover.
De verbouwing van het combinatieproject aan het Zoutkeetsplein 
is voltooid. Na een grondige schoonmaak konden we gaan inrich- 
ten en het nieuwe speelgoed uitpakken en dankzij de enorme hulp 
van vaders en moeders was de peuterspeelzal al snel gereed voor 
gebruik.
Op vrijdag 14 mei vond de 'verhuizing' plaats van de peuters van 
buurtcentrum 'De Piraat' naar de nieuwe peuterspeelzaal aan het 
Zoutkeetspein. Voor de laatste keer kwamen de peuters naar De 
Piraat, waar zij zich vermaakten met het draaiorgel, dat voor de 
deur speelde terw ijl de moeders een kopje koffie dronken.

WESTERPARKFESTIVAL 
EEN GROOT SUCCES
Om meningen en ideeën van buurtbewoners te krijgen voor het in 
de toekomst te vernieuwen Westerpark heeft het buurtoverleg 
Westerpark (waarin 4 omliggende wijkopbouworganen samen- 
werken) van 18t/m  22 augustus een westerparkfestival georgani- 
seerd m.m.v. het W itte Circus. Het was een groot succes.
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Vergaderadres: 't Turfschip, Roggev؟ enstraat 12, tel: 247589.

$ecretariaat:G. H. Lasschuit, ٧ . Heemskerkstraat 12 
Tel: 254664

Aktiekomitee 'Zeeheldenbuurt'
ل . Ëerdhyzen, Barentszstraat 256 Tel: 265914

Aan de ondernemers in de Zeeheldenbuurt
VERKEERSCIRCULATIEPLAN GAAT ٨ ٨ ٨ «
LEES TWEE BRIEVEN VAN B EN w AAN DE 
ZEEHELDENBUURT

Van onderstaande brief aan de ondernemers ؛٢٦  de Zeehelden- 
buurt kreeg het AKZ een afschrift. We drukken de brief in zijn ge- 
heel af, z©dat alle buurtbewoners goed op de hoogte kunnen zijn.
De cursiveringen zijn van o n s  de brief blijkt, dat de gemeente آ؛ال.
de verkeersplannen nu kan gaan uitvoeren. De winkeliers, althans 
een deel van hen, hebben na veel overleg op verschillende punten 
hun zin gekregen, zoals wat betreft de strook voor laden en lossen 
op het pleintje Barentszstraat, en wat betreft het open blijven van 
de Houtmankade voor auto's. Verdere vertragingen en nog meer 
veranderingen kunnen we nu in het belang van de buurt niet meer 
accepteren. AKZ

Geachte ondernemers,

wال  brief d.d. 8 maart 1982, waarin ٧ protesteert tegen veranderin- 
gen in het verkeerspatroon in de Zeeheldenbuurt, hebben w ij op
22 maart 1982 ontvangen. Aangaande de in de brief aangesneden 
problemen berichten w ij ٧ het volgende. ٧  stelt in uw brief dat in 
samenwerking met het Aktie Komité Zeeheldenbuurt jaren gele- 
den voor de Zeeheldenbuurt plannen zijn gemaata voor een ande- 
re verkeerscirculatie binnen de buurt. Ook stelt u niet begrepen te 
hebben uit de uitnodigingen voor vergaderingen hierover in de 
buurt, dat het om voor ٧ zulke belangrijke zaken ging.
Daarnaast meent ٧ dat omzetten van bedrijven enorm terugvallen 
wanneer het autoverkeer sterk belemmerd wordt. Tot slot geeft ٧ 
aan dat ٧ als ondernemers uw eigen stem naast die van het Aktie 
Komité Zeeheldenbuurt w ilt laten horen en dat ٧ de bij de besluit- 
vorm ing over de profielwijzigingen gehanteerde procedure af- 
wijst.

naar de gehanteerde procedure 
voor wegenverandering؛ De 
plannen voor herprofileringen 
in de Zeeheldenbuurt zijn tot 
stand gekomen op basis van 
het gebruikelijke gehanteerde 
procedureschema voor profiel- 
wijzigingen. In dit schema 
speelt het wijkcentrum een be- 
langrijke rol. Voor uw buurt is 
dat sinds tien jaar het AKZ. Het 
w ijkcentrum ontvangt vanuit de 
gemeente de voorstellen voor 
de profielwijzigingen en geeft 
hierop een reaktie na intern 
buurtoverleg.
Mocht ٧ vinden dat de visies 
van de ondernemers uit de Zee- 
heldenbuurt op de plannen van 
de gemeente duidelijker ge- 
hoord moeten worden, dan ra- 
den w ij ٧ aan zich te organise- 
ren, bijvoorbeeld in een vereni- 
ging zoals ondernemers in de 
Spaarndammerbuurt hebben 
opgericht. ٧  kunt dan als orga- 
nisatie overleggen met ge- 
meente-instanties (zoals de 
projektiegroep stadsvernieu- 
w ing) en met het AKZ en daar- 
door uw belangen duidelijker 
naar voren brengen.
W ij hopen dat door deze brief ٧ 
duidelijk is geworden dat reeds 
enkele jaren geleden de plan- 
nen voor de verkeerscirculatie 
voor de buurt zijn vastgesteld 
na inspraakvanuit de buurt. Bo- 
vendien is onlangs uit een on- 
derzoek gebleken dat een meer- 
derheid in de Zeeheldenbuurt 
in hoofdlijnen dit buurtver- 
keerscirculatieplan gehand- 
haafd w il zien. Een wijziging 
van het verkeerscirculaieplan 
achten w ij dan ook op hoofd- 
punten niet nodig.
Hopend ٧ hiermee ge'i'nfor- 
meerd te hebben,

Burgemeester en Wethouders 
van Amsterdam

bleek dat de meerderheid in de 
ه ا س  in hoofdiijnen instemde 
met het bestaande verkeerscir- 
culatieplan. Wel zijn er, op basis 
van de enquêteuitslag, enkele 
w ijzigingen in het verkeerscir- 
culatieplan opgenomen. Zo 
b lijft de Houtmankade vanaf de 
V. Diemenstraat voor auto's toe- 
gankelijk. Het kruispunt Ba- 
rentszplein/v. Diemenstraat 
w ordt echter afgesloten, zoals 
in de plannen van jaren te- 
rug stond aangegeven.
Uw stelling, dat ٧ schade zult 
ondervinden door de aan te 
brengen wijzigingen in de ver- 
keerscirculatie, wijzen w ij van 
de hand. Na uitvoering van de 
herprofileringsplannen zal er in 
vergelijking met het huidige 
v ^e rs c ^c u la tie s y s te e m  nau- 
welijks iets veranderd zijn. De 
bereikbaarheid van de buurt 
voor auto's w ordt door de plan- 
nen niet of nauwelijks bemoei- 
lijkt. Voor de in uw brief ge- 
noemde te verwachten proble- 
men zijn inmiddels oplossingen 
gevonden door het besluit de 
Houtmankade voor autoverkeer 
van de V. Diemenstraat open te
h o u d e n
Een aanpassing van de herpro- 
fileringsplannen in de Barentsz- 
straat voorziet in een voorrij- 
strook voor de winkels in de Ba- 
rentszstraat tussen nr. 114 en 
ه16  t.b.v. aan- en afvner van 
goederen.
Wij verwachten dat door de 
openstelling van de Zoutkeets- 
gracht na afronding van de bou- 
waktiviteiten aldaar de ه^و ء؛و - 
ties in de verkeersafwikkeling in 
de Barentszstraat sterk vermin- 
derd zullen zijn.
٧  verw ijst verder in uw brief

aan het verkeerscirculatieplan 
o.a. aandacht besteed in de in de 
buurt verspreide aktiekranten 
van het AKZ en wijkkranten van 
de werkgroep Inspraak. Uit het 
voorafgaande zal ٧ duidelijkzijn 
dat in de Zeeheldenbuurt /'٧؛ - 
voerig overleg is gevoerd over 
het verkeerscirculatieplan.
Wel zijn er enkele jaren verstre- 
ken tussen het ontwikkelen van 
het verkeerscirculatieplan voor 
de buurt en de uitwerking ervan 
in h^profileringsplannen. In 
die jaren zijn vele woningen in 
de buurt gerenoveerd en een 
redelijk aantal nieuwe wonin- 
gen gebouwd. Een groot deel 
van de stadsvernieuwingsakti- 
viteiten in die zin is nu in de Zee- 
heldenbuurt achter de rug.
In de loop der jaren zijn een 
aantal mensen uit de buurt ver- 
huisd. Vele mensen echter die 
vroeger in de buurt woonden 
konden naar een nieuwe of ge- 
renoveerde woning in de buurt 
terugkomen op basis van de 
toe^ijzingsregels van woon- 
ruimte die voor stadsvernieu- 
wingsgebieden van kracht zijn. 
٧١٧ stelling, dat geen van de be- 
woners die vroeger over het 
verkeerscirculatieplan hebben 
gesproken nog in de buurt 
woont, is dan ook geen ju is t ar- 
gument. Met als uitgangspunt 
dat bestaande plannen van tijd 
to t tijd  getoetst moeten worden 
aan andere situaties of andere 
inzichten, is door onze projekt- 
groep Spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt in het voorjaar van 
1982 een enquête in de buurt 
gehouden. Gnderzocht werd 
wat de mening in de buurt was 
over enkele onderdelen van het 
verkeerscirculatieplan. Het

keurd en daarna gedeeltelijk uit- 
gevoerd. Het verkeerscirculatie- 
plan is uitgangspunt geweest 
bij het opstellen van plannen 
voor uit te voeren herprofile- 
ringswerken, m.n. wat betreft 
de afsluiting voor alle verkeer 
van de kruising Barentszplein/v. 
Diëmenstraat en de afsluiting 
voor autoverkeer van het kruis- 
punt Houtmankade/v. Diemen- 
straat.
Tijdens de ontwikkeling ervan is

W ij zullen puntsgewijze op uw 
brief ingaan.
Tussen 197ه  en 1975 is een plan 
voor een andere verkeerscircu- 
latie in de Zeeheldenbuurt ont- 
wikkeld. Dit is gebeurd op basis 
van voorstellen van de projekt- 
groep Spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt in buurtvergade- 
ringen die in samenwerking 
met het AKZ zijn georgani- 
seerd. Dit plan is in 1975 door 
het gemeentebestuur goedge-

Stoeptuintjes en bloembakken in de Zeeheldenbuurt

—  uitgebloeide bloemen af- 
plukken bevordert het door- 
bloeien
— bij het planten de kluiten van 
te voren goed laten soppen in 
een bak water
—  er zijn genoeg planten die in 
de w inter mooi zijn, b.v. heide, 
hebe, andere kleine heestertjes
—  zelfzaaien ineenbakjeopde 
vensterbank is leuk, en goedko- 
per dan plantjes kopen.
De bloemenwinkels in onze 
buurt hebben meestal wel pot- 
aarde en plantjes beschikbaar. 
En anders is er b.v. de planten- 
markt op het Amstelveld, elke 
maandagmorgen. De bekende 
bloemenmarkt op het Singel 
heeft middenin enkele vaste 
planten-handelaren, die ook ad- 
viezen kunnen geven.
De volkstuiners in onze buurten 
van Nut en Genoegen en Slo-

helpen met aanleg, verzorging 
en beplanting van het stoepen- 
groen.
Misschien kunnen we volgend 
jaar nog wel véél meer kleur op 
straat zien.

AKZ

Op het Zoutkeetsplein valt een 
woud van prachtige Afrikanen 
te bewoneren, evenals op de 
stoep van de Houtmankade. En 
zag ٧ al die mooie geraniums 
bij de snackbar in de Heems- 
k e rks tra a t?
Ook in de Spaarndammerbuurt 
is er de nodige kleur door de be- 
woners zélf in hun straat ge- 
bracht. Zo is het erg leuk om in 
die drukke, gevaarlijk Tasman- 
straat opeens langs een hele rij 
welverzorgde bloempotten en 
bloembakken te f ie ts e n - 
Er zouden nog best méér van 
die m inituintjes in onze buurt 
kunnen k o m e n

Enkele tips daarbij:
—  in bloembakken moeten 
gaatjes zitten voor de afvoer 
van teveel regenwater. Pot- 
scherven op de gaatjes, plus 
nog een laagje scherven of hy- 
drokorrels voor het vasthouden 
/ afgeven van water.
—  bij een tegel lichten moet 
het zand ong. 25 cm. diep door 
aarde worden vervangen. In het 
begin is wat gaas of een stuk 
hard plastik tegen hondevuil 
wel handig. Later is de plant 
sterk genoeg.

In de Roggeveenstraat naast de 
school werd al 5 jaar geleden 
het initiatief genomen door vier 
gezinnen om met elkaar de 
stoep wat op te fleuren en te 
veranderen in een zonnig, gra- 
tis terras. De aarde en de plan- 
tjes werden gezamenlijk be- 
taald, een creatieveling beschil- 
derde de vaten.
's Zomers en 's w inters staat er 
wat in. Ook een eigen initiatief 
was het vrolijk beschilderen van 
tegels voor het schoolhek. En 
een pluim op de hoed van de 
vele spelende kinderen. Want 
de enige noemenswaardige 
schade in al die jaren aan deze 
bakken werd veroorzaakt 
door., er tegenop gebotste 
auto's. De kinderen helpen mee 
met planten erin zetten en gie- 
ten.

Beste buurtbewoners,

Zo hier en daar zijn er in onze buurt deze zomer weer vrolijke no- 
ten op de stoep te zien. Mooie vensterbankbakken worden door 
een aantal buurtbewoners trouw  verzorgd, zodat we er allemaal 
plezier aan kunnen beleven.
Er staan ook bakken op de stoep, b.v. doorgezaagde olievaten, 
kuipen of grote potten.
Verder zijn er enkele gelichte tegels voor b.v. springbalsemienen 
of bruidssluiers.
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