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BEDREIGD

en Wethouders w ordt regelma- 
tig gezegd dat B. en w. vinden 
dat de bewoners meer betrok- 
ken moet worden bij het be- 
stuur. Democratie staat hoog in 
het vaandel van B. en w. Ze ma- 
ken het echter niet waar. □oor 
het sluiten van het pand 
Spaarndammerstraat 143, 
wordt het werken van een be- 
wonerscomité, het cws, ern- 
stig bemoeilijkt. Het cws pro- 
beert dan ook op alle mogelijke 
manieren het pand open te 
h o u d e n

Velen zullen het pand van het cws, Spaarndammerstraat 143, ken- 
nen. □ie ruimte wordt niet alleen gebruikt voor de activiteiten van 
het cws. Maar ook is er ٧١٢̂  ochtenden per week een spreekuur 
waar vele bewoners geholpen worden bij huur- en woonproble- 
men. Vooral in juni bij het weigeren van de huurverhoging. Verder 
w ordt de ruimte gebruikt als vergaderruimte voor bewoners en 
kunnen huurdersverenigingen en bewonersgroepen in de kelder 
stencillen en spandoeken maken e.d. Ook is de Werkgroep Onder- 
wijsverbetering gehuisvest in het CWS-pand.

Waarom vinden w o o ,  AKZ en 
cws dat het CWS-pand open 
moet blijven?
Omdat h«t CWS-pand ruimte 
biedt aan bewoners die zich in- 
zetten voor goed en betaalbaar 
wonen in de buurt, □at kan niet 
op een andere plaats. Het Pola- 
nentheater zit vol. Daar vinden 
vele, nuttige activiteiten plaats 
die niet mogen verdwijnen om 
het CWS ruimte te bieden.
In het programma van het nieu- 
we college van Burgemeester

Wethouder trekt sub- 
sidie in
Wethouder Jonker vindt nu dat 
het CWS-pand dicht moet en de 
schoonmaakster ontslagen 
moet worden. Vanaf januari 
krijgt het CWS geen subsidie 
meer voor het betalen van de 
huur. Het CWS moet verhuizen 
naar het Polanentheater, zoals 
is toegezegd in de onderhande- 
lingen over de renovatie van 
dat theater-

CWS P A N D  
N I E T  A / D  KANT ١
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Namen: ٦.

i  —  
Ingezonden door: 
Naam:
Adres: _ _ _ _ _

(Projectgroep) en de heer ل . A. 
Wiersma, secretaris van de ge- 
meentelijke commissie voor de 
s tra a tn a m e n -
£ ٢ zijn drie prijzen beschikbaar: 
Een 1e prijs van /  125,— ; een 
tweede prijs van 0 م 1ه ,— en een 
derde prijs van /  75,— .
De door de ju ry uitgekozen na- 
men worden aan de Commissie 
voor de Straatnamen voorge- 
legd. Indien deze de suggesties 
overnemen gaat het als een ge- 
'zamenlijk voorstel naar Burge- 
meester en Wethouders. Indien 
de suggesties niet worden 
overgenomen, gaan er twee 
voorstellen naar B&w. 
Buurtbewoners, dat is gewoon 
erg leuk en nuttig, doe mee: 
NOEM NAMEN!

1. straat (LeMairestraat)
2. plein (nieuwe naam)
3. kade (nieuwe naam)
4. kade (Van Noordtkade) 
5a. kade (nieuwe naam)
5b. kade (nieuwe naam)
8. straat (nieuwe naam)
7. straat (Van Noordtstraat)

of 5 nieu-Benodigd zijn dus: 
we namen.

) eventueel zelfde naam

Een leuke en nuttige prijsvraag

NOEM IMOU EENS NAMEN
□e plannen to t huizenbouw op het industriegebied (het voormalig 
suikerfabriek) nemen steeds vastere vorm aan. De gemeente en de 
bouwcommissie van toekomstige bewoners streven naar de eerste 
paal te slaan in het voorjaar van 1983.
In het nieuwe woongebied komen een plein, kades en straten. Voor 
die nieuwe wegen moeten namen bedacht worden. Het gaat hier 
om namen voor 1 plein, 3 kades en 1 straat. Het Comité Wijkverbe- 
tering Spaarndammerbuurt en het W ijkopbouworgaan Spaarn- 
dam organiseren hiervoor in samenwerking met de gemeente een 
prijsvraag.

heeft dit jaar het 75-jarig be- 
staan gevierd. De geboorte- 
grond van deze roemrijke club 
lag in onze buurt. Wegen noe- 
men naar bekende oud-voet- 
bailers of leden van DWS. Of 
bijv. wegen benoemen met de 
namen van voorvechters van 
het eerste uur uit de arbeiders- 
beweging, of.... nee, bedenkt ٧ 
zelf eigenlijk maar wat en stuurt 
٧ ideeën en namen vö<؛>r 31 de- 
cember a.s. naar de volgende 
adressen:
Comité Wijkverbetering
Spaarndammerbuurt, Spaarn- 
dammerstraat 143 of Wijk- 
opbouworgaan Spaarndam, 
Polanenstraat 174.
Bij een prijsvraag behoren prij- 
zen en een jury. De ن ال و  zal be- 
staan uit letje de Wilde (Op- 
bouwwerkster); Henk Grool 
(CWS); Bob Morriën (WOO- 
Spaarndam), Elsbeth Hylchema

Van gemeentezijde hebben w ij 
enige informatie ontvangen 
waaraan de namen moeten vol- 
doen. De namen moeten niet 
te veel gelijken op bestaande 
straatnamen in Amsterdam 
(klankverwantschap of anders- 
zins verwarring gevend). Tus- 
sen de namen dient verband te 
bestaan, zo mogelijk met de 
omliggende straten (Nova 
Zembla, Houtman, Van 
Noordt). De Spaarndammer- 
buurt zou de Spaarndammer- 
buurt niet zijn als w ij zelf ook 
niet enige suggesties zouden 
doen.
Veel bewoners denken er aan 
om de wegen te benoemen 
naar actieve buurtbewoners, 
die hun steentje hebben bijge- 
dragen aan de strijd van afgelo- 
pen jaren voor goede woningen 
en voorzieningen in de buurt. 
Of bijv. de voetbalclub DWS



HARTSTICHTING
Dit moet ٥٢١$ nog even van 
het hart.

In samenwerking met de Vrien- 
den van de Hartstichting wordt 
er overwogen nog een activiteit 
te starten voor ex-hartpatiën- 
ten. Zijn er nog mensen bij die 
ook w illen deelnemen?
Vraag eerst eens advies aan uw 
arts die van deze activiteit af- 
weet. En kom er dan gewoon 
bij. Geen klupverband!
De sportbuurtwerker, tel. 
847172 kan ٧ er nog meer over 
vertellen.

Schaam je als je ٨٧  nog niet 
weet dat elke activiteit vrijb lij- 
vend is zonder klupverband.
2,50 aan de kassa en je krijgt 
wat sport en spel ف la carte. —  
w a tje  maar wenst.

Nog zin ؛٨  een slogan van de 
maand?

Nipt vet maar fit— dus hollen 
naar Bredius.

Rcreat،esportle؛der A-kursus
In februari start er bij de Gem. 
Dienst voor de Sport wederom 
een RS^A-kursus.
Snel aanmelden op te l: 850.851 
afd. B.A. óf Bredius, Zaanstraat
353,.tel. 847172.

Tevens:
—  Rollerskate wedstrijden
—  fietscross
—  autotrekken
— disco met warme worst en 

snert.

Dit alles ط أ ز  THERESIA € ٢ ٦  
BREDIUS!

Smen^rking-coördinatie
٧  ziet het, gezamenlijk worden 
er receatiesportactiviteiten 
ontplooid in het buurtsportcen- 
trum  waar we voor geknokt 
hebben.
Helaas... elders in de buurt wor- 
den soms dezelfde activiteiten 
nagebootst. Waar zijn we dan 
mee bezig??? Schoenmaker, 
b lijf bij je leest.

Jan met de Pet
Ook hij kan profiteren van de 
Bredius welzijnskoopjes. Voor 
die knaak per keer per activiteit 
kan hij zich geen buil vallen (er 
zijn soft-landingsmatten voor 
het geval dat...).

Zaalverhuur
Voor f 5.75 per uur kan Jantje 
met het Petje ook nog eens de 
grote denksport- en trim ruim te 
huren voor alle soorten gele- 
genheden, behalve commer- 
ciële en/of feestactiviteiten. Vol 
is vol, wees daar dus snel bij.

woensdag 10001200

14.00-16.00
16.00-18.00 
18.00-19.00

Zaalsporten, tennis enz. voor sporters met wisse-
lende diensten
Jeugdsportinstuif
S k e t to l l - i^ r u k t ie  voor: 8-12 ja a r /12-17 jaar
Knrfhalinstruktie

dames/heren

8-16jaar
jeugd
jeugd

donderdag 10-00-12-00 
10.00 12.00

Koers/Kegelbalspelplezier voor bejaarden 
Konditiegymnastiek

bejaarden
dames

vrijdag 19.00-90.30
19.00-20.30

Basketball-voetbal, Tafeltennis 
Badminton 2 banen

iedereen
iedereen

zaterdag 10 00-17 00 Jeugdsportinstuif 8-16jaar
zondag in.nn-i7.00 Konditietrainen en sport/spel Gezin

maar de extra activiteiten te 
noemen:
Zondagmorgen 19 dec. 09.00-

KERSTONTBIJTVOLLEYBAL- 
TOERNOOI m.m.v. de Bogt - 
Buurthuizen - Bredius team - 
Wil joe nog meedoen met je te- 
am? MELD JE AAN BIJ DE 
SPGRTBUR^VERKER! 
zaterdag 22 jan. 1983, 13.00 - 
16.00: Fietscross voor de jeugd 
op het Spaarndammerplant- 
soen. Informeer op school voor 
gratis deelnamekaarten. 
zondag 13 febr. 09.00 - 12.00,

Judotoernooi voor alle BUURT- 
KLUPS, opgezet door Bredius 
i.s.m. alle judo-enthousiasten. 
Judo je niet in klupverband, 
meld je dan toch een maand 
van tevoren aan bij Bredius.

zaterdag 19 febr. 12.00 - 15.00, 
de derde stratenloop door de 
Spaarndammerbuurt.

TRIMMEN IS GOED VOOR ٧

Bredius - Zaanstraat 353 Amsterdam Tel: 84-71.72

Is Bredius alleen een buurtsport- 
centrum?__________________
Oh neen, Bredius is meer.
Het is HET centrale ontmoetingspunt van buurtgenoten die o.a. 
door middel van de sportbuurtwerker en zijn trawanten
—  hun conditie en/of hun lichaamsgewicht w illen verbeteren;
—  andere buurtgenoten willen ontmoeten;
—  op de hoogte w illen blijven van de nieuwste ontwikkelingen op 

bewegingsgebied (bijv. ski-gymnastiek, fitness-training met ge- 
wichtjes, etc.);

—  een stuk ontspanning zoeken in dit sportwalha/la.

— W ijkopbouworgaan;
—  Speeltuinen St. Theresia- 

Hespa;
— ٥ ٧ ٥ ;
—  Buurthuizen en andere ،vel- 

zijnsinstanties

aan een recreatiesportgebeu- 
ren ف  la carte gesleuteld. Niet al- 
leen in sportcentrum Bredius 
maar in de gehele buurt. Om

De sportbuurtwerker

Deze tijd van teveel vrije tijd 
door diverse omstandigheden 
moet eigenlijk vanzelf honder- 
den mensen naar Bredius lok- 
ken. Gedeeltelijk is dat waar. 
Door middel van desportbuurt- 
werker, die voor 100% ten 
dienste staat van de buurt, 
wordt in overleg met de b u u r t -  
genoten vertegenwoordigd in 
het

scoorde —  Theresia scoorde. 
Jonny stopte een strafschop 
van HDK —  Theresia schoorde. 
HDK schiet naast —  Theresia 
schiet naast. Jonny stopte we- 
derom een strafschop — There- 
sia scoorde en we waren KAM- 
PIOEN!
Wat een vreugde en wat een 
sfeer. De beker was eindelijk bij 
ons terechtgekomen, al met al 
hebben we bijzonder genoten 
van deze finale die op een voor- 
treffelijke manier door HK□ en 
Theresia gespeeld werd. En van 
onze kant gaan nog eens de feli- 
citaties uit naar dit team.

Het bestuur

SPEELTUINVERENIGING
THERESIA
ASV SPEELTUINVOETBALTOERNOOI
E-klasse (jongens) kampioen!!!

weer gelijk door een doelpunt 
van Eddie de Jong. hetwas Jon- 
ny Velter die ons op voorsprong 
zette. Dit was tevens de rust- 
stand. Na de thee scoorde HDK 
en was het weer een open 
strijd. Eddie scoorde 3-2 voor 
Theresia. Eén minuut voor het 
einde schoorde HDK en dit was 
tevens de eindstand.
Nu moesten er strafschoppen 
genomen worden. HDK schoot 
over —  Theresia scoorde. HDK

Spaarndammerkwartier

“ " ٠٠٠

BASKETBALL VERENIGING
AMSTERDAM

(V/H GERMAAN)
Secretariaat: 

أ . G. M. van der Horn-Petrus 
Staalmeesterslaan 182 

1057 NS Amsterdam

Giro 4678225 
p/a M. deWoIff 
Slingerbeekstraat 16' 
1078 BJ Amsterdam

Overzicht wedstrijden promotie-divisie
1982/1983

Wedno. Dat■■™ Thuisploeg Tegenstander
554 18-12-82 BV Amsterdam Groningen
558 15-01-83 Groningen BV Amsterdam
563 22-01-83 BV Amsterdam Arnhemia Eagles
567 73-01-83 Werkendam BV A m s te rd a m
570 05-02-83 BV Amsterdam BC Markt/tJtrecht
576 12-07-83 Eindhoven BV Amsterdam
577 19-09-83 BV Amsterdam Kuypers/Orca's
584 76-07-83 BV Amsterdam Zaandam
587 06-03-83 Arnhemia Eagles BV Amsterdam
591 12-03-83 BV Amsterdam Werkendam
594 ia-n3-«3 BC Markt/Utrecht R V  A m s te rd a m
600 9fi-03-S3 BV Amsterdam Eindhoven
601 09-04-83 Kuypers/Orca's BV Amsterdam
608 15-04-83 Zaandam BV Amsterdam
610 93-04-83 BV Amsterdam Groningen

Wedstrijden □ames ا - BV Amsterdam
٧٢ 07-1 20.00 Derba BVA Oosterven
Zo 1fi-1 18-1* BVA Wolves Bredius Ja, ٧ leest het goed, dejeugdt/m
٧٢ 21-1 71-00 Wartburgia BVA Bijlmer 11 jaar is in de maand okto-
Zo 30-1 18.15 BVA DSS Bredius ber Amsterdams Speeltuin-
Za 05-2 13-00 RVR|[]PS BVA Rankras voetbalkampioen geworden.
Zo 13-2 18-15 " ٧ * 7aandam Rredi[[g Door een reeks overwinningen
Zo 20-2 18.15 BVA Hoofddorp Rrediııs afgelopen zomer heeft dit team
7a 26-2 19.30 BV ١ isse BVA Sporthal □sse zich zonder veel moeite in de fi-
Zo 06-3 18.15 BVA HBC Bredius nale gespeeld. Een finale die op

Hoppers RVA grote wijze door HDK en de on-
Do 17-3 20.15 Kometen BVA Spaarnehal zen gestreden werd.
Zo 97-3 18.15 BVA Blue Stars Bredius Het was HDK die de score open-
Zo 10-4 18؛ BVA N'Haven Bredius de. Kort daarna kwamen we



nieuws 
van de 
hulpverlening

Huisartsen Barend va□ Duin en Joop ٣٠٠١ sa- 
men in een praktijk_____________________
Wegens het voorgenomen huwelijk van huisarts Ineke Bruin en 
daardoor haar vertrek uit de huurt werd haar praktijk per ٦ decem- 
ber 1982 overgenomen door de huisartsen Barend van Duin en 
Joop Pool. Aanleiding voor de dienstverleners om via deze pagina 
beide artsen aan de huurt voor ئ  stellen.

ADRESSEN /
S P R E E K U R E N

Het maatschappelijk werkteam 
voor de Spaarndammer- en 
Zeeheldenhuurt:
dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 100.ه  tot 11.30 ٧٧٢ , 
Poianenstraat ٦, tel.: 842530; 
op maandag en woensdag van 
10-00 tot 11.30 uur 
in B؟ kkinghangen, Bare^tsz-

N.B. ailéén op de laatste wo^ns- 
dag van de maand van 9 tot 
10.30.

Buurthuismaatschappelijk
werk
buurthuis Verzet:
maandag van 10.00 آ0^1آ.3ه

woensdag van 13.30 tot 15.00

dinsdagavond van 18.30 tot

Hembrugstraat 156 A, tel.: 
829770.
Huisartsen:
I Bruin
Tasmanstraat 9, tel.: 828552;
B. Goslinga
Sociaal-medisch centrum Bok- 
kinghangen,
Barentszplein 65, tel.: 237417;
F. Garnier
Zaanhof 1^3, tel.: 828996;
D. de Vries
Nassaukade 2, tel.: 840133. 
spreekuren: afspraak maken 
tussen 8.00 en 11.00 ٧٧٢ . Avond 
en Weekend: Centrale dokters- 
dienst, tel.: 642111, uitsluitend 
voorspoegevallen.
Spreekuur buurthuismaat- 
schappelijk werkster
Loes van Hilten 
Buurthuis De Piraat 
Maandagavond van ^0.00 tot
22.00 uur. Woensdagochtend 
telefonisch, tel: 247589, Rogge- 
veenstraat12
Wijkverpleging:
maandag [ ٨١ vrijdag tussen
13.00 en 14.00 uur 
Zaandijkstraat 13, tel.: 840031.
W ijkpost voor bejaarden:
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur 
Spaarndammerstraat 141, tel.: 
829694.
Dpbouwwerk:
maandag en dinsdag van 10.00 
tot 12.00 uur, ٢^ ^٧^٢  telefo- 
nisch, Polaneristraat 174, tel.: 
860578.
Comité W ijkverbetering
Spaarndammerbuurt (CWS): 
iedere ochtend van 9.30 tot

Spaarndammerstraat 143, tel.: 
825853.
Wijkopbouw Orgaan Spaarn- 
dam WOO
maandag t/m vrijdag 9.00 -

Polanenstr. 174, tel.: 829^73.
Advocatencollectief Spaarn- 
dammerbuurt:
Knollendamstraat 11-13, post- 
bus 14732,1001 LE Amsterdam, 
tel.: 868687.
spreekuren: maandag van
16.00 tot 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 tot 12.00 uur 
en dinsdagavond van 18.30 tot

Knollendamstraat 87, tel.: 
829302 (tussen 14.00 en 16.00 
Voorpost bureau bestuurskon- 
takten:
maandag en woensdag van
10.00 tot 12.30 uur 
Tasmanstraat 11A, tel.: 
5 5 7 3 4 7 1 ^ ^ ^ ^ ^
Fysiotherapie Bokkinghangen:
dagelijks van 8 tot 17.00 uur, be- 
halve:
woensdag van 9 tot 12.00 uur. 
Barentszplein 65.
School maatschappelijk werk, 
het ABC:
1e N assaustraat 5, te l.: 860324 
of 860346.

sparticipatie in het bestuur van 
het Houtrak?

De buurt is medebestuurder 
van zo'n centrum. Een actieve 
bewonersgroep is een pijler 
voor het goed functioneren van 
een dergelijk centrum. De 
buurtbewoners kunnen signa- 
leren en problemen onder de 
aandacht van de hulpverleners 
brengen. Het is een goede zaak 
om de buurt hierbij te betrek- 
ken. Het dagelijks functioneren 
van zo'n Sociaal Medisch Cen- 
trum  moet echter wel in h a n d e n  
van beroepskrachten zijn.

De Spaarndammer- en Zeehel- 
denbuurt zijn actiegerichte 
buurten. Hoe zien jullie die rela- 
tie. Kunnen bijv. buurtacties 
een beroep doen op jullie?
Privé zijn we wel politiek aan- 
spreekbaar voor acties, maar 
beroepsmatig hoeft dat niet 
persé. Qua tijd is dat niet haal- 
baar. Je kunt in je werktijd beter 
de patiënten helpen. Je geeft 
wel ondersteuning aan een ac- 
tie, het één en ander hangt er 
ook van af in hoeverre zo'n actie 
je aanspreekt.

Wat voor te verwezenlijke plan- 
nen hebben jullie nog?
In de eerste plaats w illen w ij er 
een goede praktijk van maken, 
dit moet de buurt ook gaan vin- 
den. In de toekomst willen w ij in 
beperkte mate de alternatieve 
geneeskunde (homeopathie, 
acupunctuur) verder uitbou- 
wen. Wij w illen onze samen- 
werking zo goed mogelijk laten 
verlopen en onze contacten met 
de andere hulpverleners inven- 
tariseren.

Hoe gaan jullie werktijden eruit 
zien?
We werken beiden 50ه/م van de 
tijd. We hebben vaste werktij- 
den. Wij hebben dagelijks 
spreekuur van 8 tot 9 uur en 
daarna volgens afspraak. Af- 
spraken kunnen via de dokter- 
sassistente worden gemaakt. 
Mensen kunnen willekeurig 
door Barend of Joop worden 
behandeld. We streven naar 
een fifty-fifty verdeling maar de 
patiënt heeft vrije artsenkeuze 
tussen ons beide. We zien het 
als een voordeel om de deskun- 
digheid van 2 artsen te combi- 
neren binnen 1 praktijk.

□oor het weggaan van Ineke 
Bruin is de enige vrouwelijke 
arts uit de buurt verdwenen. 
Wat vinden jullie daarvan?
De situatie ligt nu eenmaal zo. 
We waren de meest voor de 
hand liggende keuze omdat we 
al geruime tijd  in deze buurt 
werken.
Als er in de toekomst sprake 
zou zijn van uitbreiding gaat de 
voorkeur wat ons betreft uit 
naar een vrouwelijke arts. Als 
dit voor de vrouwelijke patiën- 
ten een probleem zou zijn bij 
bijv. een gynaecologisch onder- 
zoek dan kan er zonder enig 
probleem worden doorverwe- 
zen.
Tot slot: Beiden zijn zeer blij in 
hun nieuwe praktijk aan de slag 
te kunnen gaan.

vaak ook goed. Nooit medicij- 
nen w illen innemen is vaak ook 
onzin maar een teveel aan me- 
dicijnen kan bijwerkingen ge- 
ven. De alternatieve geneeswij- 
ze biedt soms mogelijkheden. 
Er kan bijv. succes geboekt wor- 
den met homeopathische ge- 
neesmiddelen. Veel mensen 
gaan toch de deur uit met een 
recept, als iemand medicijnen 
w il hebben om bijv. een griep te 
bestrijden krijgt hij die ook, mits 
d it verantwoord is. Als de pa- 
tiënt echter om een middel 
vraagt wat medisch gezien niet 
verantwoord is, krijgt hij het 
niet.

In welke gevallen kan een pa- 
tiënt niet bij jullie terecht?
Eerst moet je een onderscheid 
maken tussen a) puur medische 
problemen, b) ethische proble- 
men en c) problemen die je des- 
kundigheid overstijgen. In alle 
gevallen kunnen mensen in eer- 
ste instantie naar ons toe. Alles 
wat we zelf kunnen doen we 
ook. Pas daarna verwijzen we 
door. ©nnodige doorverwijzing 
is ook veel duurder, ©ok willen 
we overzicht blijven houden 
over wat er met een patiënt ge- 
beurt, mede daarom is het be- 
langrijk dat de patiënt eerst bij 
ons komt.
Bevallingen doen we niet zelf. 
Als je maar 3 4 ة  bevallingen 
per jaar doet is dat te weinig en 
dan heb je onvoldoende erva- 
ring. Het is belangrijk de grens 
te kennen van wat je zelf wel of 
niet kunt.

Ethische grenzen:
Euthanasie. Het is moeilijk hier 
in z'n algemeenheid iets over te 
zeggen. Soms doe je het wel, 
soms niet. Het hangt af van de 
relatie die je met de patiënt hebt 
en van de aard van de ziekte.

Abortus
Als een vrouw abortus w il, is 
dat in principe haar zaak. Als er 
een knelpunt blijkt te bestaan, 
dan moet dit wel grondig met
haar doorgesproken worden.

Wat vinden jullie van deze 
buurt?
Dit is een renovatiebuurt. Het is 
een buurt waar veel psycho-so- 
ciale gevallen voorkomen. Er 
wonen in deze buurt ook relatief 
veel buitenlanders en bejaar- 
den. In de renovatie zit echter 
ook een opbouw-element. Van 
buitenaf gezien is de leefbaar- 
heid verbeterd. ٧٠٠٢  de toe- 
komst is dat belangrijk.

Wat stellen jullie je voor bij het 
Sociaal Medisch Centrum 'Het 
Hourak'?
Het samen 'onder één dak wer- 
ken' met andere hulpverleners 
is nuttig. Je kunt makkelijker 
doo^erw ijzen. Je kunt ook 
weer leren van andere hulpver- 
leners. Als het teamwerk goed 
georganiseerd is, kun je met el- 
kaar de problemen aanpakken. 
Als solist bezig zijn heeft zijn be- 
perkingen, de communicatie 
met andere hulpverleners kan 
dan moeilijker verlopen.
Wat vinden jullie van bewoner

bij.

Wat doe je daar in de praktijk 
mee?
Beiden zien hun taak als huisar- 
ts in breder verband. Als er een 
patiënt met moeilijk te duiden 
klachten komt, dan m oetje voor 
hem of haar openstaan. Praten 
en luisteren is dan heel belang- 
rijk; als dit meer tijd  kost kun je 
de patiënt terug laten komen 
voor een vervolggesprek. Veel 
patiënten zijn bezig metverwer- 
kingsproblemen. We willen dan 
beiden de patiënt verder bege- 
leiden, zien dit als onze taak als 
huisarts. Alleen als er sprake 
blijkt te zijn van een ernstige 
stoornis in zo'n vewerkings- 
proces, kan een verwijzing 
overwogen worden.

Zien jullie hier een taak voor het 
maatschappelijk werk?
Bij de huisarts komt de patiënt 
met zijn of haar probleem en als 
w ij kunnen zorgen we zelf voor 
de verdere begeleiding. Wij zijn 
daarin in een aantal gevallen 
net zo kundig als maatschappe- 
lijk werkers. Als je te gemakke- 
lijk doorverwijst krijg je nooit 
een band met je patiënt, dan 
blijf je alleen maar pillen- 
voorschrijver. Je moet huisdok- 
ter zijn in de letterlijke betekenis 
des woords. De gezinsleden 
van de patiënt zijn ook belang- 
rijk. leder mens wordt gecon- 
fronteerd met gezinsproblemen 
en moeilijkheden van het leven. 
Pas wanneer je als huisarts 
niets meer kunt doen verwijs je 
naar een andere deskundige.

Krijgen de patiënten bij jullie 
meer tijd?
Veel huisartsen hebben het te 
druk om veel tijd in hun patiën- 
ten te steken. Wij ٢١^٨١^٨  ge- 
middeld 10 minuten per pa- 
tiënt. We laten patiënten even- 
tueel terugkomen voor een lan- 
ger gesprek of ander onder- 
zoek. Wij w illen ons eerst een 
beeld vormen over het ziekte- 
beeld en de achtergrond voor- 
dat w ij overgaan to t behande- 
ling. Het uitgangspunt moetzijn 
dat de patiënt goed wordt ge- 
holpen en daar moet je de tijd 
voor nemen, 3 minuten is echt 
te kort. Problemen die te maken 
hebben met de leefsituatie van 
de patiënt vormen vaak een be- 
langrijk onderdeel van de 
klacht.

Het voorschrijven van medicij- 
nen
Dit biedt een scala aan moge- 
lijkheden. Soms is het voorsch- 
rijven van medicijnen niet juist,

Zouden jullie iets over je zelf 
willen vertellen?
Barend van Duin: Ik ben 30 jaar, 
gehuwd en heb 2 zoontjes van 
2V2 en een half jaar oud. Ik ben 
werkzaam als huisarts sedert 
1978, waarvan ik de laatste drie 
jaar als huisarts in de Spaarn- 
dammerbuurt heb gewerkt. Het 
eerste jaar als waarnemer in de 
weekends en de laatste twee 
jaar als vaste waarnemer van 
dr. Bart Goslinga en Frank Gar- 
nier- Ik ben ook werkzaam als 
huisarts bij een consultatiebu- 
reau voor alcohol en drugs. Te- 
vens heb ik ervaring opgedaan 
in de psychiatrie, ik heb 1 2  jaar اآ
gewerkt bij een bureau voor 
geestelijke gezondheidszorg. 
Als hobbies heb ik voetbal (ac- 
tief) en fotografie.

Joop Pool: Ik ben 37 jaar, ge- 
huwd en heb 2 zoontjes (twee 
zoons van resp. 4 en 5 jaar). Ik 
ben sedert 1973 werkzaam als 
huisarts en heb in diverse buur- 
ten van Amsterdam en ook in 
de provincie als waarnemend 
huisarts gewerto. Het afgelopen 
jaar ben ik vaste waarnemer 
van Ineke Bruin geweest. Ik heb 
verder 1 V2 jaar ervaring opged- 
aan als huisarts in een psychi- 
atrisch ziekenhuis, heb een jaar 
bij de FNV gewerkt en sinds 
1976 ben ik tevens werkzaam in 
een verpleeghuis.
Verder heb ik een erkende acu- 
punctuur opleiding gevolgd. Ik 
ben vrijw illig  medewerker bij 
Humanitas en verbonden aan 
een project delinquentie en sa- 
menwerking. Mijn belangstel- 
ling gaat naast de officiële wes- 
terse geneeswijzen tevens uit 
naar homeopathie.
Als hobbies heb ik vechtsport 
(judo en karate) en houtsnijden.

Jullie zijn beiden jonge huisart- 
sen met veel ervaring, wat be- 
tekent dat voor jullie?
Barend: Wij zijn anders en beter 
opgeleid dan huisartsen in het 
verleden. Door de eenjarige 
huisartsenopleiding te volgen 
heb ik een andere en bredere 
kijk op de patiënt gekregen. Ik 
probeer het verband te zien 
tussen de klacht, waarmee ie- 
mand komt en zijn/haar algehe- 
Ie functioneren op lichamelijk, 
geestelijk en sociaal gebied. 
Joop deelt deze mening. Vindt 
ook dat het totaalbeeld van de 
patiënt belangrijk is en dat je 
daar als arts voor open moet 
staan. Een op de klacht gericht 
gesprek en zo nodig een goed 
lichamelijk onderzoek en de 
daaruit voortvloeiende behan- 
deling horen hier uiteraard ook

و و  •r
٠  ;

٠ BJvanDUIN ٠
-ء- ز

JMPOOL
 ؛م -محدم

د س

— •

HUISARTSEN

Spreekuur.8-9 en
VOLGENS AFSPRAAK
-Tel:8 2 8 5 5 2

3



Klaverjasclub Spaarndam 
vraagt leden voor de vrijdag- 
avondclub.
Zaal open om 19.00, Polanen- 
straat 174 gebouw Polanenthe- 
ater.

kunnen worden en zo uitgroei 
van de problematiek voorko- 

٨^٨٦  wordt. Een huis waarin 
kinderen 'geholpen' worden in 
een zo 'gewoon' mogelijke ٥٨٦- 
geving. Samen met hun Vrien- 
den en vriendinnen van alle- 
dag. Een huis waar je niet eerst 
door Jan en Allemaal bekeken 
moet worden. Een huis waar 
geen wachtlijst is. Een huis zon- 
der'drempels'. Een huis waar je 
samen kunt spelen, eten en pra- 
ten. Een huis waar je ook kunt 
slapen als het nodig is.' ١ 
Het hu'is in de Zuid-Jordaan 
draait nu op volle toeren en het 
is gebleken dat er veel minder 
kinderen de buurt uit moeten 
om daar hun problemen op te 
lossen. De mening van de kin- 
deren die er komen is: 'als je 
niet geslapen hebt in het huis, 
dan hoor je er niet echt thuis.' 
Buiten de opvang overdag en 's 
nachts trekken ze er ook met z'n 
allen samen op uit of als het no- 
dig is een paar dagen met een 
paar vriendjes op stap, omdat 
dat gewoon even oplucht.
Wij vinden dit zelf een prima 
aanvulling van de hulpverle- 
ning voor onze kinderen binnen 
de buurt, maar vinden ook dat 
w ij degenen niet zijn die daar- 
over kunnen en mogen beslis- 
sen.
Wij hebben al met verschillen- 
de buurtgroepen en -instellin- 
gen over dit soort kinderop- 
vang binnen de buurt gepraat; 
hun reacties erop zijn dusdanig 
positief dat w ij graag willen pro- 
beren iets dergelijks in de 
Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt van de grond te trekken. 
Echter, w ij kunnen en w illen dit 
niet doen zonder verdere hulp 
van anderen.
Voelt ٧ er iets voor met ons mee 
te doen of w ilt ٧ verdere infor- 
matie, dan kunt ٧ te allen tijde 
kontakt opnemen met:

Katharina Kluyskens, maat- 
schappelijk werkteam, tel. 
842530
letje de Wilde, Leontiene Pauka, 
opbouwwerk, tel. 860578 
Rosa Porcelijn, ABC, tel. 
860324

Een open huiskamer in de 
Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt voor onze 
buurtkinderen?
In de buurt wordt op alle fronten, binnen de organisaties, op de 
scholen, in de buurthuizen steeds meer gesproken over de proble- 
men van en met de jongeren. De buurthuizen, de verenigingen en 
de scholen doen hun uiterste best om zoveel mogelijk jongeren 
naar zich toe te trekken om het probleem te ondervangen. 
Vragen over meer wijkagenten zijn niet van de lucht. Ondanks het 
harde werken zien we de problemen zich vergroten en zien we dat 
de kinderen toch buiten de buurt (in o.a. MOB's, Boddae^ehuizen 
en kindertehuizen) geholpen moeten worden om de begeleiding 
te krijgen voor hun kleine ٠ ١ ’ grote problemen, soms net op tijd, 
maar ook vaak veel te laat.

vang en begeleiding bij kleine 
en grote problemen.) Dit moest 
meestal buiten de buurt ge- 
zocht worden. Het spreken over 
het opzetten van een preventief 
gerichte opvang in de buurt 
heeft geleid tot het samenstel- 
len van de publikatie '©pvoe- 
ding als totaal gebeuren' — 
door Hans Jansen en Adri 
Kamminga. Het plan dat hierin 
voorkomt omvat in het kort het 
volgende:
'Er moet (in de Zuid-Jordaan) 
een huis komen waar het mo- 
gelijk is binnen (ortho- en SOCİ- 
aal) pedagogisch kader preven-

Wij zijn van mening dat de kin- 
deren in hun eigen buurt opge- 
vangen moeten worden door 
mensen die hen vertrouwd zijn. 
Kinderen met hun problemen 
moeten juist niet van hun direc- 
te leefsituatie en van hun vrien- 
den en vriendinnen ge'i'soleerd 
worden. Wij, als dienstverle- 
ners, willen preventief werken 
en dit heeft geleid tot een oriën- 
tatiebezoek in het 'huis' in de 
Zuid-Jordaan, waar werkers en 
buurtbewoners (waaronder 
ook de ouders) samen probe- 
ren de kinderen met hun pro- 
blemen te helpen.

tie f te werken. Dit preventief 
werken w il o.m. zeggen: onder- 
steuning en begeleiding bieden 
aan kinderen en hun ouders bij 
problemen, zodat deze reeds in 
een vroeg stadium aangepakt

Zij zijn to t de ontdekking geko- 
men dat, ondanks de goede sa- 
menwerking met school, ٠٧ - 
ders, buurtinstellingen en 
buurtgroepen, het onderdeel 
'zorg' gemist werd. (Zorg: op

VERSLAG VAN DE WAO- 
MIDDAG OP 15 NOVEMBER
Op 15 november heeft de voorlichtingsgroep een WAO-middag ge- 
organiseerd over de GMD. Er was een forum met verschillende 
dienstverleners uit de buurt, een arts en een arbeidsdeskundige 
van de GMD. De arts was Heleen Hardenberg. Zij is hoofd van een 
district binnen de GMD. Jan Suschitzky is arbeidsdeskundige en 
bekijkt samen met WAO-ers/sters wat je (on)mogelijkheden zijn, of 
je eventueel nog aangepast werk kan doen, of je omgeschoold kan 
worden, kortom, wat je zoal wel en niet kan.
Er werden door de aanwezige

de betreffende personen.
Als je klachten hebt over de 
GMD zijn daar instanties voor, 
maar het beste kan je naar de 
sociaal raadsman gaan of het 
advocatencollectief gaan. Op 
de vraag wat je recht als WAO- 
er/ster nou eigenlijk is, kwam 
geen bevredigend antwoord. 
Het is jouw  woord tegenover 
die van de arts.
Het GMD heeft zich aan hele 
strakke regels te houden, ge- 
steld door het ministerie wat bij 
de mensen die er werken soms 
ook een onmachtig gevoel 
geeft. Maartoch b lijf je afhanke- 
lijk van de mening en het karak- 
ter van de indivudele werker/ 
ster binnen de GMD. en dat is 
heel belangrijk, want het gaat 
om je inkomen, je werk en je ge- 
zondheid.
Intem wordt er bij de GMD wel 
gepraat n.a.v. de klachten die ze 
op middagen zoals deze horen, 
maar de aanwezigen kunnen 
hier nog maar weinig resultaat 
van zien.
Een uitgebreider verslag van 
deze middag kunt ٧ ophalen bij 
het CWS als ٧ meer geïnteres- 
seerd bent. En als ٧ klachten 
heeft over de procedures bij de 
GMD kunt ٧ bellen met Heleen 
of Jan, maar ٧ kunt ook naar de 
sociaal raadsman of het advo- 
catencollectief gaan. Verder is 
er ook nog de Amsosa, de over- 
koepelende organisatie voor al- 
Ie WAO groepen in Amsterdam 
en die aan belangenbehartiging 
doet.
Tel. Heleen 5429222; Jan 
5429223; Soc. raadsman 
829302; Amosa 221305.

De voorlichtingsgroep: Marja 
Gevers, W ijkpost voor bejaard- 
ne; Barend V. Duin, Arts; Gerda 
Duintam, W ijkverpleging; Haye 
Wind, Advocatencollectief; Rob 
v.d. Ven, Sosel Spaarndam; Le- 
ontine Pauka, Opbouwwerk.

WAO-ers/sters veel kritische 
vragen gesteld en er werden 
voorbeelden van situaties ge- 
geven waaruit bleek dat de 
GMD heel beperkt in haar mo- 
gelijkheden is. Mensen vinden 
dat ze soms vernederend wor- 
den behandeld. Velen voelden 
zich niet begrepen en de GMD 
roept soms verwachtingen op 
die niet waargemaakt kunnen 
worden. Een voorbeeld is dat 
als iemand wel omgeschoold 
w il worden, de GMD dan de 
meeste voorgedragen studies 
niet ziet zitten omdat er geen 
kans op werk in de meeste sec- 
toren is. Bureaucratie is ook een 
groot probleem. De GMD is een 
grote papiermolen, en die bu- 
reaucratie maakt je erg afhanke- 
lijk omdat je niet weet wat er 
met je gaat gebeuren.
Veel mensen hadden vragen en 
klachten over afschatten. Dit be- 
tekent dat als je voor controle 
bij de GMD-arts terugkomt, die 
je kan herkeuren en tot de con- 
clusie komt dat je niet voor bijv. 
80% arbeidsongeschikt bent, 
maar voor 50 م/ه . Dan wordt je 
uitkering gekort en er wordt van 
je verwacht dat je voor 50% een 
baan vindt, vaak onmogelijk als 
je al jaren niet meer werkt en 
(part-time) banen zijn er niet 
veel. Overigens is er het ver- 
moeden dat vrouwen sneller af- 
geschat worden dan mannen. 
Je bent wettelijk verplicht mee 
te werken aan een onderzoek, 
ook als dat heel vaak moet ge- 
beuren en je het er ٥٨٦ allerlei 
redenen niet mee eens bent. Je 
kan na een weigering (een ge- 
deelte van) je uitkering kwijtra- 
ken. Je kan daar wel tegen in 
beroep gaan, maar zo'n proce- 
dure kan jaren duren en dan zit 
je wel zonder geld.
Het is de bedoeling dat dossiers 
over WAO-ers/sters beschermt 
blijven, maar de praktijk w ijst 
uit dat dat soms niet lukt, wat 
natuurlijk heel vervelend is voor

BERICHTEN UIT 
BUURTHUIS VERZET

huis Verzet. Want wat is er aan 
de hand.
In maart 1982 heeft de gemeen- 
teraad van Amsterdam beslo- 
ten dat er op het buurthuiswerk 
bezuinigd moest worden. Nu 
pas... november 1982 komt de 
wethouder met concrete voor- 
stellen, hoe en wat en waar. 
Voor onze buurt heeft dit enor- 
me oevolqen.
Het is zeker dat w ij een buurt- 
huis maatschappelijk werkster 
moeten inleveren. Daarnaast 
kunnen wij 3 maal 40 uur inle- 
veren, want die hebben w ij vol- 
gens de gemeente teveel.
Nu zegt de gemeenteraad niet, 
jij en jij bent per 1 februari ont- 
slagen. Nee... ze kondigen een 
vakaturestop af. Dat w il zeggen, 
als er iemand van het honrthnis 
weggaat (vanwege een andere 
baan, studie of verhuizing) dan 
komt daar niemand meer voor 
in de plaats.
Hoe je dit ook wendt of keert... 
WEG IS WEG!
Dit gaat ten koste van het werk 
en de kwaliteit van het werk in 
het buurthuis.
Het kost arbeidsplaatsen. 
Uiteraard verzetten w ij ons te- 
gen deze maatregelen. Ook de 
wijkraad heeft er al over ge- 
sproken.

de staf van h e t '

Vrouwenklup 40+ 
Niet alleen in ! ٦٧؛ $, 
maar samen in het 
buurthuis
In de vorige aktiekrant heeft ٧ 
kennis kunnen maken met de 
Vrouwenklup 40 plus. Het reste- 
rende programma dat we nog 
in december hebben (er was 
uiteraard veel meer) is op 
woensdag 22 december. Dan 
doen we iets aan de kerstsfeer. 
Alle vrouwen tussen de ca. 40 
en ca. 60 jaar zijn van harte wel- 
kom]
Kosten: f  1,— . Tijd: van 2 to t 4 
uur 's middags. Dit vindt plaats 
in buurthuis Verzet, Hembrug- 
straat 156■ Jans> Lies> E|s

Feest
We kondigen het nu maar vast 
aan. Op vrijdagavond 14 januari 
1983 geeft buurthuis Verzet een 
Nieuwjaarsfeest voor alle be- 
zoekers en bezoeksters, hun fa- 
milie, de buren en andere men- 
sen die zich bij het buurthuis be- 
trokken voelen. ٧ komt toch 
ook?

BEZUINIGINGEN:
En nu een niet zo'n leuk bericht. 
Want nog even en er zijn (!) 
geen activiteiten meer in buurt

buurt huis
tend zijn de kosten f  4,—  en het 
materiaal is daarbij inbegrepen. 
Heeft ٧ belangstelling? Bel dan 
naar buurthuis Verzet, tel. 
829770, vragen naar Ellen of 
kom langs op donderdagoch- 
tend in het buurthuis. Hem- 
brugstraat 156.

Arabische les
Sinds oktober is er in buurthuis 
Verzet een kursus Marokkaans 
voor Nederlandse buurtbe- 
woonsters en bewoners. Er 
wordt in de les vooral aandacht 
besteed aan de spreektaal en de 
uitspraak. Pas later komt het 
schrijven erbij. Omdat er veel 
belangstellig was voor deze 
groep willen we in januari een 
nieuwe kursus starten op een 
tijdstip die het meest schikt. De 
les duurt 1 V2 uur, 1 keer per 
week en kost f  4,—  per les.
٧ kunt zich opgeven bij buurt- 
huis Verzet, Hembrugstraat 
156, tel. 829770. Vermeld dan 
welke tijd  ٧ het beste uitkomt! 
Voor meer informatie kunt ٧ 
vragen naar Ineke, Uesbeth of 
Ellen.

١
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poppen, potten, versieringen, 
gebruiksvoorwerpen. Onder 
leiding van Gerda Roodenburg 
worden er verschillende tech- 
nieken geleerd.
Op dit moment is er nog plaats 
voor enkele vrouwen. Per och-

Potten bakken
Elke donderdagochtend van 
9-30 to t 11.30 uur is e rin  Rtııırt- 
huis Verzet een groep vrouwen 
die mooie dingen maken van al- 
lerlei soorten klei, bijv. bekers,



SPEEL-O-THEEK 
'HET SPEELKWARTIER' ئ  JARIG

maar ook om speelgoed te re- 
pareren of andere klusjes te 
doen. u  kunt ٧ opgeven op 
dinsdagochtend o f dinsdag- 
middag.

Nog wat praktische informatie
Speel-o-theek 'Het Speel^war- 
tier' zit ؛٨  buurthuis Verzet, 
Hembrugstraat 156. ©penings- 
tijden: dinsdagochtend van half 
tien to t half twaalf voor kinde- 
ren van 0 to t 4 jaar en hun ٥ ٧ - 
ders, □insdagmiddag van 4 - 5 
uur voor kinderen van 4 to t 12 
jaar. Lidmaatschap: /  2,50 per 
kwartaal per gezin. Het lenen 
van speelgoed: 25 cent per stuk 
voor 3 weken.
N.B. In de Zeeheldenbuurt is 
ook een SPEEL-O-THEEK, die zit 
;٨  de Zoutpot, Zoutkeetsplein.

Lony, Sylvia, Malva

Dinsdagmiddag van 4 to t 5 uur 
kunnen de kinderen van 4 to t 12 
jaar in de SPEEL-O-THEEK te- 
recht. De kinderen komen 
meestal alleen, maar ouders 
zijn natuurlijk van harte wel- 
kom. Ze weten meestal al wat 
ze w illen lenen, maar als ze het 
niet weten helpen w ij ze. Toch is 
het niet allemaal rozegeur en 
maneschijn bij het Speelkwar- 
tier.
Twee jaar geleden hebben we 
de kasten gevuld. Maar dat geld 
begint aardig op te raken, maar 
de gemeente heeft nog steeds 
geen toezegging gedaan over 
verdere subsidie. Zonder geld 
kun je geen nieuw speelgoed 
meer kopen, terw ijl dat een 
noodzaak is om de speel-o- 
theek draaiende te houden. De 
speel-o-theek draait op vrijw il- 
ligsters en we kunnen nog best 
meer mensen gebruiken om 
mee te helpen met de uitleen,

18 november was het 1 jaar ge- 
leden dat SPEELKWARTIER 
feestelijk geopend werd.
92 gezinnetjes uit de buurt we- 
ten al wat een SPEEL-OTHEEK 
is, maar voor alle andere gezin- 
nen zullen we het nog eens uit- 
leggen.
Bij een speel-o-theek kun je spe- 
len en speelgoed lenen. Op dit 
moment zijn er twee openings- 
tijden. Dinsdagochtend van half 
tien to t half twaalf kunnen er 
kinderen van 0 - 4 jaar met hun 
ouders komen. ٧  kunt dan kij- 
ken hoe ٧٧٧ kind met andere 
kinderen speelt. ٧  kunt zelf met 
uw kind spelen, maar ٧ kunt 
ook onder het genot van een 
kopje koffie of thee met de an- 
dere ouders babbelen. Tegen 
het einde van de ochtend kunt ٧ 
samen met uw kind een leuk 
speeltje uitzoeken wat ٧ w ilt Ie- 
nen. De ochtenden zijn gezellig, 
maar wel erg druk bezocht.

HALK KÜTÜPHANESİ 
SPAARNDAMMER- 
STRAAT 490 
TEL: 82 ? ه 28  

AMSTERDAM
Halk kütüphanesinin, 17.000 ki- 
tabı y a rd ir
— Gençler için, yaşlılar için
— A y r ı t  yabancılar içinde

—  100 Türkçe roman ve eğitim 
kitahı

—  150 Arapça roman ve eğitim
kitah ı

— 30 İspanyolca roman
—  30 İtalyanca roman
—  30 ¥ugoslavca roman 
Ayrica çocuklar için bir miktar 
kitap bulunmaktadır:
—  100 Türkçe okuma ve eğitim 

kitahı
—  30 Arapça okuma ve eğitim 

kitabı
Birkaç İspanyolca ve Portekizce 
kitap.
Çeşitli yayınlarıda gelip okuya- 
bilirsiniz: Çocuklar için Türkçe 
'Çocuk' dergisi, yaşlılar için.' 
Türkçe GERÇEK, İLKE ve TURK- 
SE VROUWENKRANT (TURK 
KADINLAR GAZETESİ), ¥aban- 
cılar Bülteni (Buitenlanders Bul- 
letin).
Siz de gelip Kütüphanemizi ge- 
zebilirsiniz. Açik olduğu saatler: 
Pazartesi: 14.00-17.30, 19.00-

Çarşamba: 10.00-12.30, 14.00-

Cuma: 14.00-17-30.- iq.nn-71.nn 
Cumartesi: 11.00-15.30 
OKUMAK GÜZEL ŞEY KUTU- 
PHANEDE BULUŞALIM...

Kütüphane nedir:
Kütüphane halka açiktır. Her 
zman girip kitap veya gazete 
okuyabilirsiniz.
Kütüphane herkes içindir, yani 
herkesin aradığını bulabileciği 
amaçlanır.
Kütüphanede neler vardir? Hİ- 
kaye kitaplari, romanlar, resimli 
hikaye kitapları.
Enformasyon için: Çeşitli konu- 
ları içeren yayınlar, gazete ku- 
pürleri, ansiklopediler, söslü-

Kitapları okumak için Okuyucu 
Kartına sahip olmanız gere- 
kiyor, onun da masrafı:
18-65 yas arasındakiler için:
12,50 (yıllık); f  7,— (altı aylık)
65 yaşından yaşlılar için: f  7,— 
(yıllık); f  4,50 (altı aylık)
17 yaşından k^çük çocuklar için 
abane olmak ÜCRETSİZDİR 
Kitaplar üç hafta sizde kalabilir. 
Daha erkende değiştirebilirsi- 
niz. Her kitap için ayrıca para 
ödemenize gerek yoktur, ancak 
kitabı verme süresi geçmiş ise 
para ödersiniz. •

Spaarndammerstraat 490 numarada bulunan semt küt^hanesi, 10 
ocaktan 23 ocak 1983 tarihine kadar yabancılar için bir sergi düzen- 
liyecektir.
^ ٧  sergide görecekleriniz: Egğişik ülkelerden resim ve kitaplar.

Değişik dillerde yazılmış reklam 
kitaplari, Arapça çocul kitaplar■ vs. 
FaslIların masa sergisi 

Yine semt kütüphanesi tarafından 22 ocak c،jmartesi günü saat 
(20.00) de eğlence akşamı düzenlenecektir.
Bu eğlence akşamına tüm  herkes davetlidir.

Proğram:
— Değişik ülkelerden müzikler çalınacak.
—  Değişik ülkelerden kitap sergileri açılacak.
—  Şiirler okunacak.
— Değişik ülkelerin yiyecekleri gösterilecek.
Semt kütüphanesinde buluşalim.

La Biblioteca Municipal del la calle Spaarndammerstraat no. 490, 
organiza una exposición para extranjeros, sobre sus propias cultu- 
reas, del 10 al 23 del próximo enero.
La exposiciön constarâ de: Libross ârabes, espafioles, turcos, itali-

anos
Libros cuyo tema central sean los ex- 
tranjeros
Libros de los mâs diversos paises 
Utinsilios m a rro g is  
llustraciones de libros ârabes para ni- 
nns
Catâlogos, informaciones 
Fotos

Les esperamos el sâbado 22 de enero a las 8 de la tarde en la bibli- 
oteca, a todos; esparïoles, turcos, marroguis e italianos. Habrân 
stands de v ^ ia s  librerı'as.
Se leeré poesia.
Los colaboradores de la Biblioteca Nueva Zembla.

Medewerkers filiaal Nova Zembla 
Spaarndammerstraat 490 
٦ ٥ ٧  s z  Amsterdam 
tel: 827026
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PERSBERICHT
PEUTERWERK 1يح BUURT- EN KLUPHUIZEN 
ERNSTIG IN GEVAAR
Deze zomer is de gemeente gekomen met een conceptprogramma 
voor de kinderopvang. De gemeente wil de kinderopvang eerlijker 
gaan verdelen over de stad en ook meer geld beschikbaar stellen. 
Er moeten ook meer kinderen gebruik kunnen maken van een vorm  
van kinderopvang. Meer geld voor de kinderopvang en meer plaat- 
sen is inderdaad broodnodig.

En de peuters mogen niet meer 
vier of v ijf keer per week komen 
als ze dat willen, maar de ge- 
meente vindt twee of drie keer 
genoeg. Het salaris van de peu- 
terwerkster kan ook omlaag. Ze 
hoeft echt niet zoveel te verdie- 
nen als haar collega's in het 
hiiurthuis
Wanneer al deze ideeën werke- 
lijkheid worden, gaat het wer- 
ken in de peuterzaal hard ach- 
teruit. De peuterwerkster heeft 
dan ook geen tijd  meer voor de 
ouders en het buurthuis. Peu- 
terwerksters, andere buurthuis- 
w e rk e rs  en ouders zullen zich 
tegen deze maatregelen verzet- 
ten. Wij weten dat we op brede 
steun kunnen rekenen.

Johan Bosma 
peuterwerkervan  Oosterhonk 

Marian Hoffer 
bij het Verzet

Maar... een gedeelte van dit 
geld en plaatsen moet van de 
peuterzalen in buurt- en klu- 
phuizen komen. De manier 
waarop het peuterwerk in 
buurthuizen nu gebeurt vindt 
de gemeente een luxe. De peu- 
terwerkster is er in de toekomst 
alléén nog maar voor de kinde- 
ren. Aandacht,dus tijd  voor de 
ouders en taken in het huurt- 
huis is niet nodig. De gemeente 
stelt voor ٥٢٨ de aanstellings- 
uren van 40 of 30 uur terug te 
brengen naar 20 uur. De peuter- 
werkster besteedt 15uuraanhet 
werken met de kinderen in de 
speelzaal. Er blijven dus nog 
maar v ijf uur over voor andere 
taken. Die v ijf uur gaan op aan 
het opruimen van de speelzaal 
en voorbereiding. Verder wil de 
gemeente de groep peuters 
vergroten to t 15, in plaats van 
maximaal 17

NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK
In verband met bezuinigingen die ons worden opgelegd door het 
ministerie van CRM is de bibliotheek genoodzaakt om  in 1983 op- 
nieuw  de contributies te verhogen. Wij betreuren dit zeer!
W ij raden ٧ daarom  aan nu nog lid te worden  van de bibliotheek. 
De tarieven zijn nu
—  lezers to t en met 17 jaar: gratis
—  lezers vanaf 18 t/m  64 jaar: per jaar f  12,50

per half jaar f7 ,00
—  houder van een Cultureel Jongeren Paspoort:

jaar f
p e r ja a rt 
per half
4,50

—  lezers van 65 jaar en ouder: per jaar f7 ,—
per half jaar f4 ,50

In 1983 zijn de prijzen:
—  lezers to t en met 17 jaar: gratis
—  lezers van 18-26 jaar: f  10,—  per jaar
—  lezers van 27-65 jaar: f  18,—  per jaar
—  lezers van 65 jaar en ouder: f  10,—  per jaar.

standaards om  het materiaal 
neer te zetten.
Ook als ٧ zich in clubverband 
bezig houdt met het maken van 
allerlei fraaie dingen, dan zou 
het leuk zijn om  uw  buurtgeno- 
ten hier iets van te laten zien. 
Wij hopen binnenkort iets van ٧ 
te horen.

Medewerkers filiaal Nova Zem- 
bla
Spaarndammerstraat 490 
1013 SZ Amsterdam  
te l-827026

De openbare bibliotheek in de 
Spaarndammerstraat heeft 
veel, veel ruimte en stelt die 
ruimte daarom  beschikbaar 
voor tentoonstellingen.
Bent ٧ een verzamelaar van 
bijv. fo to 's  over de wijk, postze- 
gels, allerlei boeken, artikelen 
over een bepaald onderwerp 
etc. etc., dan is het misschien 
leuk om  uw  buurtgenoten ook 
eens mee te laten genieten.
٧  kunt het materiaal tentoon- 
stellen in onze ruimte. Wij heb- 
ben tafels, prikborden, panelen,

De openbare bibliotheek, Spaarndammerstraat 490, organiseert 
van 10 to t en met 23 januari 1983 een tentoonstelling voor en over 
huitenlanriers.
Te zien zijn: boeken in verschillende talen (Arabisch, Spaans, 

Turks, Italiaans) 
boeken over buitenlanders 
boeken over verschillende landen 
gebruiksvoorwerpen uit Marokko 
illustraties van Arabische kinderboeken 
brochures, folders 
foto's

Op zaterdag 22 januari bent ٧ allen (Spanjaarden, Turken, Marokka- 
nen, Italianen) welkom  in de bibliotheek om  20.00 uur.
Er w ordt muziek gedraaid. Er zijn standjes van verschillende boek- 
winkels. Er worden gedichten voorgedragen.
Tot ziens in de bibliotheek

La Biblfoteca Pubblica Spaarndammerstraat 490 organizza dal 10fi- 
no al 23 gennaio una mostra sugli stranieri, destinata ad un pubbli- 
ci straniero.
Saranno present؛: libri in diverse lingue (arabo, spagnolo, turco, 

italiano)
libri sugli stranieri 
libri sulle divere n a7 İo n i
oggetti casalinghi dal Marocco 
illustrazioni tratte da libri arabi per bambini 
opuscoli, depliant in varie lingue 
fotografie

Sabato 22 gennaio siete tu tti invitati (Spagnoli, Turchi, Marocchini, 
Italiani) alle ore 8 alla biblioteca.
Ci sarâ musica.
Ci saranno bancarelle delle varie librerie.
Si reciteranno poesie.
Arrivederci nella biblioteca.



In het buurthuis waren twee za- 
len voor de Sint versierd en in 
die zalen konden de kinderen bij 
het kijken naar leuke tekenfilms 
bijkomen van de lange optocht. 
Zowel in de zaal van de grotere 
kinderen als in de zaal van de 
kleïnere kinderen kwam  de Sint 
op bezoek en deelde kadoos uit 
aan de leukst verklede kinderen. 
Natuurlijk werd er luidk؟ el^ 
vo^r de Sint gezongen, w aarb ij 
zichtbaar van genoot.
De ouders maakten van de ge- 
legenheid gebruik om  in de in- 
loop van het buurthuis een kop- 
je koffie of een pilsje te gebrui- 
ken om  de kou uit het lichaam  te 
drijven.
Toen om  drie uur de kinderen 
het buurthuis verlieten, kon ie- 
dereen terugkijken op een leu- 
ke, goed georganiseerde, dus 
geslaagde dag.
T^t slot wordt iedereen die aan 
deze dag heeft meegeholpen 
bedankt, met name de vrijw illi- 
gers van het Spaarndammer- 
kwartier, Aktiviteitencommissie 
van het w o o ,  Staf en Vrijw illi- 
gers van Verzet, Kinderboerde- 
rij Spaarndam  en iedereen die 
mogelijk vergeten is.

Namens de organisatie, 
Evert v.d. Wissel

SINTERKLAASINTOCHT 1982
Het was feest, Sinterklaas waق in het land.
De Spaarndammerbuurt had de eer om  de Sint op zaterdag 20 no- 
vember te verwelkomen. Een fraaie boot bracht hem aan wal op de 
Houtmankade waar een prachtige stoet op hem stond te wachten. 
Een stoet met veel kinderen, zwarte pieten en paarden van de kin- 
derboerderij in Spaarndam  en een muziekkorps met danseressen. 
Ook een huifkar en een paard en wagen stonden in de stoet opge- 
steld. Met de muziek voorop  en de Sint in de paard en wagen trok 
de optocht door de buurt. Vele kinderen sloten zich met hun ouders 
bij de stoet aan en fiepen mee naar buurthuis 'Verzet' waar de op- 
tocht eindigde.

AFSCHEID
Na achttien jaar in de Spaarn- 
dammerbuurt gewerkt te heb- 
ben, neemt de heer Mellema op 
7 januar1983 ؛ afscheid als 
hoofd van de Spaarndammer- 
school.
Iedereen die hem persoonlijk 
gedag wil zeggen, kan dat die 
vrijdag tussen 19.30 en 22.00 op 
school komen doen.

Team en oudercommissie 
Spaarndammerschool

PROFFARTOTFFK IN DE KO-
PEREN KNOOP

Klaverjasclub Spaarndam 
vraagt leden voor de vrijdag- 
avondclub.
Zaal open om 19.00, Polanen- 
straat 174 gebouw Polanenthe- 
ater.

+
Persbericht
De grote hulpverlener heeft zelf 
hulp nodig.
Dezer dagen heeft de penning- 
meester van het Amsterdamse 
Rode Kruis met grote zorg zijn 
begroting voor de tweede helft 
van dit jaar aan zijn bestuur 
voorgelegd. De begroting sluit 
met een tekort van rond /
100.000,— . Dat tekort, gevoegd 
bij de verliezen in de vooraf- 
gaande jaren (1981: /

39.000,—; 1980: / 44.000,—ر
heeft er toe geleid dat het be- 
stuur ernstig heeft overwogen 
of een of meer van de sociaal- 
medische taken moet worden 
afgestoten of ingekrompen. Zo- 
ver is het bestuur van het Am- 
sterdamse Rode Kruis nog niet 
gegaan. Men hoopt het verlies 
over het lopende jaar te verklei- 
nen door een ledenwerfactie.
In verschillende delen van de 
stad zijn huis-aan-huis folders 
verspreid met het vriendelijk 
doch dringende verzoek zich als 
nieuw  lid aan te melden bij het 
Rode Kruis.
Een giro naar postrekening 
280400 met vermelding 'n ieuw  
lid' is al voldoende. De contribu- 
tie stelt ieder zelf vast. Grote of 
kleine bedragen: samen maken 
ze dat het Rode Kruis inAmster- 
dam kan voortgaan met helpen.

+

Straks een artoteek in de GEB-gebouwen, nu vast een voorproefje  
in de openbare bibliotheek.
Zoals we in de vorige wijkkrant al schreven, zijn er plannen voor 
een artoteek — een centrum  waar je kunst kunt kijken en leven — in 
west als de GEB-gebouwen in 1986 leegkomen.
Maar 1986 is nog ver weg, waarom  niet vast eens kijken of er niet 
nu al iets te zien kan zijn van wat met een artoteek te maken heeft? 
Een tentoonstelling —  de gemeente bezit werken van niet minder 
dan 96 kunstenaars alleen al uit deze en omliggende buurten! —  of 
zelfs een proefartoteek met de mogelijkheid nu al iets te lenen? 
We hebben dit besproken met medewerkers van de openbare bibli- 
otheek en de al bestaande artoteken en dankzij hun medewerking 
komt er vanaf 20 december eerst een informatieve tentoonstelling 
over artoteken in de bibliotheek en dan meteen na de kerstvakantie 
op zaterdag 8 januari en maandag 10januari kom tereenproefarto- 
teek ook in de openbare bibliotheek.
De proefartoteek is een tentoonstelling waar ٧ naar kunst kunt ko- 
men kijken, maar waar ٧ als ٧ dat w ilt ook werk kunt uitzoeken en 
lenen, zoals ٧ boeken bij de bibliotheek leent.
W ij kunnen in twee dagen niet alle mogelijkheden van een artoteek 
laten zien, maar ٧ kunt wel vast een idee krijgen van wat u kunt Ie- 
nen, voor de prijs hoeft ٧ het niette  laten: een jaarabonnement kost 
/  15,—  en komen kijken is gratis. Wij hopen dat ٧ allemaal komt op 
zaterdag 8 en maandag 10 januari in de openbare bibliotheek —  
Koperen Knoop, van □m burgstirum straat 133 — .

Initiatiefgroep Artoteek Westerpark 
Ferd van Dieten (tel: 841310/
Agnes van Genderen ( 820995)

GERED GEREEDSCHAP
....voor zelfstandigheid
Half januari zal in deze buurt een huis aan huis actie worden  gehou- 
den waarbij om  oud gereedschap zal worden  gevraagd. Dit gereed- 
schap wordt, nadat het is schoongemaata en gerepareerd, naar 
landen in de derde wereld verstuurd.

die manier ontstaat er minder 
afhankelijkheid van onze rijke 
landen, maar werkt men ju ist 
aan zelfstandigheid en de op- 
bouw  van een eigen bestaan. 
Het gereedschap zal niet wor- 
den verkocht, noch hier, noch 
daar. Voor de actie van start 
gaat krijgt ٧ nog een bericht in 
uw  brievenbus. Maar w ilt ٧ het 
vast in uw  achterhoofd houden, 
oud gereeds€hap!
In kelders, boxen, kasten of op 
zolder ligt vast nog wel iets weg 
te roesten dat ٧ tóch niet meer

Misschien w ilt ٧ zelfs meedoen 
met het ophalen en schoonma- 
ken! Neemt ٧ dan contact op 
met de stichting Gered Gereed- 
schap... voor zelfstandigheid.

GGED GEREEDSCHAP 
p/a ؛ aura Dols 

W o lv p n s tra a t  7
1016 EM Amsterdam  

tel: 249066 
(ma. t/m  vrij. 11.00-18.00)

De actie wordt gehouden door 
de stichting GERED GEREED- 
SCHAP ... voor zelfstandigheid. 
Deze onlangs in Amsterdam  
opgerichte stichting wil in Ne- 
derland een vrijw illigersorgani- 
satie opzetten zoals die in Enge- 
land al drie jaar bestaat. Gnder 
de ؛٦^^٨١  'Tools for self reliance' 
TFSR werken daar nu zo'n 60 
groepen verspreid over het hele 
land aan het inzamelen, (her- 
)gebruiksklaar maken, in kisten 
pakken en verzenden van een- 
voudig tim m er- en bouwge- 
reedschap.
Sinds 1979 werden er meer dan
15.000 hamers, zagen, troffels 
en ander handgereedschap ver- 
scheept naar werkgroepen, 
co،Jperaties en scholen in de 
armste streken van elf verschil- 
lende landen in Afrika, Azië en 
Zuid-Amerika. De ontvangende 
groepen d ^ r  gebruiken het ge- 
reedschap om  produkten te ma- 
ken waar hun gemeenschap- 
pen behoefte aan hebben. Op

nieuwe leden plaatsen (m/v). ٧ 
kunt meezingen iedere maan- 
dagavond van 20.30 to t 23.00 
uur in het Polanentheater.

18 december 
Buurtbewoners, kom met ons 

kersfeest vieren
in het Polanentheater

٧ kunt iedere donderdag van 
12.00 tot 16.00 uur inlichtingen 
krijgen. Kom maar eens langs in 
het Polanentheater in het SAN- 
lokaal leverd iep ing. ٧ kunt ook 
bellen naar 829773 en naar 
mevr. Aivi Stacie vragen.

SAN-AKTIVI- 
TEITEN
SAN start nieuw
Vrouwenpraatgroep: Vanaf 
vrijdag  26 november iedere vrij- 
dagochtend van 9.30 tot 12 uur 
in het Polanentheater. Vrouwen 
van de buurt kom en sluit ٧ aan. 
Naaicursus: Er zijn nog pla^t- 
sen open voor nieuwe cursis- 
ten. Kom en leer uw  eigen jurk, 
broek, bloesje enz. zelf knippen 
en naaien. Wij starten op 30 no- 
vember om  20.00 uur. 
Zangkoor: Ons zangkoor kan

ATTENCION ANTILLANONAN 
den SPAARNDAMMERBUURT
San Spaarndam  Kier a haci un peticion na bosonan.
Wel bo no sa kiko SAN ta?
SAN ta: S. Surinamers 

A. Antillianen
N. Nederlanders den bario di Spaarndammer.

E werkgroep aki, ta consisti di ٧٨  paar di hende nan di e tres nati- 
onalidad nan aki, ku ta tratando ja tres anja kaba di, hasi noscultura  
conoci na hende nan di bario, ٧  CU asina por tin  mas comprende- 
mento pa nos sistema di biba. Te asina lew nos ta mira ٥٧ ta bai bon 
kada dia nos ta lanjando CU nos actividad nan, CU e miembronancu 
nos tin  awor ahi, ta birando poko.
Nos tin un Naaigroep tur diamars anochi, nos tin  un kinderdans- 
groep tu r diarazon ٧  diasabraatardi di 2 or pa 4 ٥٢.
Tanbe tu r dialuna anochi bo por bo por participadana un Zangkoor 
den Polanentheater. Nos tin tanbe tu r diabierne mainta di 9.30 or 
pa 12. ٠٢  un vrouwenpraatgroep.

SAN tin  idea di cuminsa CU un 
courant, pa Januari.
٧  nos ta busca hende pa juda 
nos hinka es courant aki den 
otro. Bo no tin  mester di nada 
pa pa bira miembro, djiespas 
diawebs atardi entre 12 or pa 4 
or, ٧ duna bo nomber, ٧ CU cual- 
di es actvidad nan aki bo hier ju- 
da. Zoque bo mester tin  ta 
CULTURA!!
٧  cual di nos no tin  esey.
BİNİ UNO BINI TUR!!
٧  larga nos splica pa medio di 
nos cultura ken nos ئ !!!
Kiko nos tanbe por!!!
No hende muher so, sino nos 
hende hombernan tanbe.

Boso Sikbidora 
Jagueline Aitatus

Si bo hier sa mas acerca di, es 
aktividad nan di SAN, jamalibra- 
mente na Polanentheater. Tur 
diawebs entre 12 or pa 4 ٠٢ ylo 
bo hanja mas informacion. Mi- 
lor ahindapasa den es ora e ser- 
ka nos.
Dia 18 di december proximo  
SAN ٧ WOO (W ijkopbouwor- 
gaan) ta organisa un fiesta di 
Pascu hunto. Riba es anochi aki 
tu r SU bienestar pa un futuro  
presente.
Ta masla importante, ٧  den un ٧ 
tur SU bienestrar pa un futuro  
mejor, ٧  CU mas comprenshon 
pa nos jovenan CU ta lanyando 
ski riba Hulanda. Tanbe lo ta 
presente Senorita Aivy Stacie 
CU ta wijkraadslid  pa Antillano  
nan di ben bario. Bini pa boso 
por sera conosi CU ne.

HONDEPOEP IN DE GOOT!!

Beste hondebezitters.

Wij, de bewoners van de BogtW esterbeer willen  een verzoek doen 
aan allen in de Spaarndammerbuurt. Is het mogelijk uw  hond niet 
u؛t te laten onder de poorten van het bejaardencomplex de Bogt/ 
Westerbeer?
Vooral onder de poort bij de ingang van de Westerbeer tegenover 
het badhuis geeft de hondepoep enorme overlast. Rolstoelen rij- 
den door de hopen en brengen zo de stront mee het huis in. Slecht 
ter been zijnde mensen en slechtzienden zetten bij het openmaken 
van de deur hun tasje op de grond. Het is gebeurd dat zo'n tas in de 
poep terecht kwam  met alle vieze gevolgen.
Denk niet dat ik een hondenhaatster ben, integendeel, ik ben dol op 
beesten, maar laat uw  plezier toch niet ons verdriet zijn. Houdt alle 
stoepen vrij van hondepoep en andere troep. LAAT u w  HOND 
TOCH IN DE GOOT POEPEN!
Ik vertrouw  op de medewerking van alle hondebezitters en dank 
hen bij deze alvast namens alle bewoners van de Bogt/Westerbeer. 
Prettige feestdagen. Een bewoonster (naam en

adres bij de redactie bekend)



'De Zoutpot'

Nog nooit in de speel-o- 
theek geweest?
Dan heb je wat gem؛$t. Sinds het begin van dit schooljaar is er na- 
melijk een speel-o-theek in de buurt. Een speel-o-theek is een 
soort bibliotheek. Alleen in plaats van boeken kun je ٠٢ speelgoed 
lenen. Iedereen kan er lid van worden. Niet alleen gezinnen met kin- 
deren, maar ook opa's en oma's, verzorgers of volwassenen.

kendozen, lego, fisher-techniek 
en meccano. Spul waar je iets 
van kunt maken dus. And،؛re ca- 
tegorieën die we hebben zijn:
—  bewegingsmateriaal, bijv. 

auto's, hobbelpaard, stelten 
en dingen waar je op kunt 
rijden;

—  gezelschapspelletjes, zoals 
Mens erger je niet, valkuil, 
zeeslag en Dokter Bibber;

—  fantasiemateriaal. Dit ؛s 
speelgoed waarbij je je van 
alees kunt indenken. Pop- 
pen, een speelstad, een for- 
nuis, doktersspullen en pop- 
penhuismeubeltjes.

Natuurlijk kunnen we  hier niet 
al het speelgoed opnoemen 
wat we hebben. Dat zou veel te 
lang gaan duren, want er zijn 
honderden stuks speelgoed, 
heel klein en heel groot, uit één 
deel en uit een heleboel afzon- 
derlijke delen bestaande. Het 
beste kun je eens een keer ko- 
men kijken in de Zoutpot. Dan 
kun je zelf uitvinden of je het 
leuk bij ons vindt of niet. 
Speel-o-theek 'De Zoutpot' is te 
vinden op het Zoutke®tspl«in 4- 
6. We zijn geopend op vrijdag- 
middag van half drie to t v ie ruur 
voor de kinderen van 0-4jaaren  
op maandagavond van kwart 
voor zeven to t kwart over acht 
voor de kinderen vanaf vier

_ _ _ _ وا _ و آ .
Tot ziens in de Zoutpot,

Bert

Omdat het speelgoed een boel 
geld kost zijn er een paar spelre- 
gels in de speel-o-theek:
—  Om te beginnen het lidmaat- 

schap. Dit kost voor een half 
jaar /  5,—  en voor een heel 
jaar ƒ 10,— .

—  Het speelgoed mag voor 
drie weken mee naar huis 
worden genomen. Daarna 
moet het weer ingeleverd 
worden en kun je een ander 
stuk speelgoed lenen.

—  Gezinnen met één kind mo- 
gen maximaal 1 stuk speel- 
goed lenen, gezinnen met 
meerdere kinderen maxi- 
maal 2. De reden hiei^an  is 
dat wanneer iedereen veel 
speelgoed leent er niet ge- 
noeg keuze overblijft voor 
de andere mensen.

Nu zijn ju llie  natuurlijk be- 
nieuwd wat voor speelgoed er 
allemaal in de 'Zoutpot’ te vin- 
den is. 'De Zoutpot', zo heet de 
speel-o-theek. Zij zit namelijk op 
het Zoutkeetsplein. Daarvan- 
daan het woordje  'zout'. De an- 
dere helft ('pot') duidt erop dat 
er nog andere dingen in de 
Zoutpot zijn. Dat zijn een gewo- 
ne bibliotheek (voor oudere 
mensen) en de peuterspeelzaal, 
die vroeger in buurthuis De Pi- 
raat zat. Met zijn allen in een pot 
dus eigenlijk.
Terug naar het speelgoed. Het 
speelgoed dat we in huis heb- 
ben is onderverdeeld in catego- 
rieën, soorten. Van de categorie 
bouw- en constructiemateriaal 
hebben we  bijvoorbeeld blok-

NIEUWS UIT DE BOGT
De bewoners van de Bogt hebben een heerlijke vakantie achter de 
rug. W ij zijn naar Drente geweest en hebben inderdaad Drente ge- 
zien, alles maar dan ook alles.
De veenafgraving, wat dat voor ons betekende begrepen we pas 
toen we in het aangebouwde restaurant onthaald werden op heer- 
lijke soep en brood met echte drentse ham, kaas en fijne  koffie. En 
alles voor rekening van reisgezelschap de Bogt.
's Middags met ouderwetse treintjes door de afgraving, wat winde- 
rig, maar voor ons toch prettig dit eens gezien te hebben.
Op zondag koffiedrinken op een boerderij met 24 man op een terras 
in de zon. Bingo-avond in het restaurant, feestavonden in de tuin. 
Prachtig weer, maar één avond regen. We hebben deze week zo- 
^eel gezien, tev؟ el om ineens te vertellen, maar één ding is zeker: 
dank aan de leiding en verzorging die dacht iktoch  wel ee^ eervolle 
vermelding  verdienen.

Een tevreden bewoonster

Zoals bekend, zijn alle regels, die  gelden  voor de w oningd is tribu tie  in 
Am sterdam , te vinden  in de W oonruim teverordening.
Per 1 oktober werd  er een nieuwe van kracht, die  op een aantal punten 
anders is dan de vorige.
H ieronder vindt ٧ de meeste veranderingen.

620 is een woonvergunning nodig.
Huurprijsgrens f  620  kaal (was f  ? ? ه ر
٧٠٠٢ alle woningen met een huur onder de ,

K<}oppr؛jsgrens f 2 1 1 .000  k.k. (was f  263.0 0 ه )
Voor alle koopwoningen met een koopprijs onder d e f2 1 1 .000 k.k. is een 
woonvergunning nodig.

Claimgrenzen
Er komen drie claimgrenzen:
Voor ١-kamerwoningen 353م  (woningen onder 90 punten)
Voor 2-kamenwoningen 465تم (woningen onder ١ 10 punten)
Voor 3- en meerkamenwoningen 540 م  (woningen onder ١ 25 punten)

□eze bedragen (geldig tot ١ juli 983 أ ) komen uit de puntentabel in de 
Huurprijzenwet.
Herhuisvesting biedt alleen woningen onder de claimgrenzen aan.
□at betekent, dat woningen boven de claimgrenzen allemaal door de verhuurder 
kunnen worden toegewezen.
Bovendien is bepaald dat kandidaten voor woningen tussen de claimgrenzen en de 
huurprijsgrens niet aan alle regels van de woonruimteverordening behoeven te 
voldoen. Economische binding aan Amsterdam of er langer dan twee jaar (volgens 
het Bevolkingsregister) wonen is voldoende.
Voor woningen onder de claimgrenzen gelden allë regels van de 
Woonruimteverordening.

ه ا ا و م ا ء1إ ء ^: een ju ist adres
ln de nieuwe verordening wordt van alle urgenten geëist, dat zij steeds hun juiste 
adres en gezinssamenstelling aan het Bevolkingsregister opgeven.
Blijkt dat op een gegeven moment niet zo te zijn, dan vervalt het urgentiebewijs en 
wordt een aangevraagde woonvergunning niet verstrekt.

Het Bevolkingsregister zorgt voor doorzending van de wijzigingen naar 
Herhuisvesting, dus urgenten die in Amsterdam wonen hoeven voor dit soort 
wijzigingen niet meer speciaal naar Herhuisvesting.

Echtpaar m et een kind
Een echtpaar met een kind komt voortaan in aanmerking voor een 4-kamerwoning. 

Alleenstaanden boven 35  jaar
Alleenstaanden boven 35 jaar kunnen nu een woonvergunning krijgen voor een 
3-kamerbovenwoning.

U gentiebew ijs  voor ouderen
Duderen, die op een derde of hogere etage wonen zonder lift, kunnen op grond 
daarvan een urgentiebewijs krijgen. Voor alleenstaanden geldt dat ze daa^oor 
boven de zestig moeten zijn en voor echtparen, dat een van beiden ouder dan 65 
moet zijn.

Tweekamerbenedenwoningen
Voor vooroorlogse 2-kamerbenedenwoningen is geen medische indicatie of leeftijd 
boven 60 jaar meer nodig.
Voor nieuwere woningen blijven deze beperkingen wèl bestaan. 

Driekamerwoning  voor tw ee  alleenstaanden
Twee alleenstaanden die willen gaan samenwonen, kunnen een driekamerwoning 
krijgen. Maar dat kan alleen in de volgende gevallen:
٠ óf beiden hebben langer dan een jaar een urgentiebewijs 
٠ óf beiden laten een woning onder de claimgrens achter 
٠ óf de een heeft langer dan een jaar een urgentiebewijs en de ander laat een 

woning onder de claimgrens achter.

Geen beperkt urgenten meer
De leeftijdsgrens van 23 jaar is ve^allen.
Iedereen die ouder is dan 18 jaar komt in principe in aanmerking voor alle 
woningen, mits deze passend zijn.

Neem  geen risico. Vraag eerst informatie
Het gaat iets beter met de woningdistributie in Amsterdam.
Er komt meer woonruimte beschikbaar, de wachttijden lopen wat terug en ook het 
aantal woningzoekenden daalt. Daarom geven de nieuwe regels ook wat meer 
ruimte aan de woningzoekenden om zelf een passende woning te vinden.
Maar de woningnood is er nog steeds.
En zolang blijft het uitkijken geblazen voor mensen die via allerlei duistere 
praktijken geld willen slaan uit uw woonnood.
Geef ze geen kans. Zorg ervoor dat ٧ de regels kent. Lees de gratis folders, die 
binnenkort weer beschikbaar zijn en vraag Herhuisvesting steeds als het nodig is 
٨٨١  in fo rm atie .
Neem geen risico. Teken niets en betaal niets voor ٧ absolute zekerheid hebt dat 
er een woonvergunning komt. Ga niet in op voorstellen om de regels te omzeilen. 
Zoek eerst uit wat kan en wat niet kan. Vraag informatie bij de mensen van 
Herhuisvesting. Die zijn daar voor.
Speciaal voor ٧ .
Elke dag.

Openingstijden hoofd- en bijkantoor
Balie:
elke werkdag van half negen tot twaalf uur
elke woensdag bovendien van vijf tot zeven 's-avonds
Telefoon:
elke werkdag van half negen tot half een en van half twee tot kwart voor vijf

24

Gemeentelijke Dien$t Herhuisvesting
Hoofdkantoor: Bijkantoor Noord:
Van Reigersbergenstraat 2 Buikslotermeerplein

Telefoon: ^ ١١^١Telefoon: 80 68 06

ا م ب

f a

ه

محقت

7



zK
UITGAVE VAIM HET AKTIEKOMITEE ZEEHELDENBUURT

December/1982 
8/1982

Vergaderadres: '١ Turfschip, Roggeveenstraat 12, tel: 247589.

Aktiek©mitee 'Zeeheldenbuurt' Secretariaat:G. H. Lasschuit, V. Heemskerkstraat 12
j .  Eerdhyzen, Barentszstraat 256 Tel: 265914 Tel: 254664

OVERPEINZINGEN UIT DE ZEEHELDENBUURT OVER 
HET JAAR  1982
Beste buurtbewoners,

Bibli^heek 
Zoutkeetsplein
Schipper Jan Hijkamp is een 

٨٦^٢١  met een trouwe aard; van- 
af mijn derde jaar ken ik hem. 
Hijkamp is een g©ede verteller 
met een uitstekend geheugen. 
Met niemand beter dan met 
hem k©n ik in het begin spreken 
over de Zuiderzee, eens de 
mooiste en verreweg de inte- 
ressantste binnenzee van de 
wereld.
ik werd gastvrij ontvangen in de 
propere kamers van oud-schip- 
pers en vissers, havenmees- 
ters, sluis- en vuurtorenwach- 
ters. Er groeiden zeer hechte 
banden. Het waren boeiende 
gesprekken met mensen met 
een grote gehechtheid aan de 
Zuiderzee; gesprekken voi 
menselijkheid en uit een va- 
renswereld voi glans, vreugde, 
verdriet, armoede en rouw. On- 
danks het zware leven dat voor- 
ai de schippers en de visserlui 
achter de rug hebben, denken 
de meesten van hen...
Wat de meesten van hen den- 
ken kunt ٧ ؛ ezen in 'Zwervend 
langs het IJsselmeer', één van 
de 15ه ه  boeken in de nieuwe bi- 
bliotheek op het Zoutkeetsplein
4. Iedere dinsdag van 9-12 uur 
en iedere vrijdagmiddag  van 2- 
5 uur zit daar een bibliotheek- 
medewerkster van de openbare 
bibliotheek Spaarndammer- 
straat.
Alle boeken die u niet op het 
Zoutkeetsplein vindt, worden 
door de bibliotheekwerkster op 
het filiaal Spaarndammerstraat 
gehaald.
Deze bibliotheek is bedoeld 
voor de oudere mensen onder 
٧ en voor hen die zo slecht ter 
been zijn dat de afstand naar de 
openbare bibliotheek in de 
Spaarndammerstraat een be- 
lemmering vorm t om  van de bi- 
bliotheek gebruik te maken. Tot 
ziens in de bibliotheek.

Gemma Buys-Voorendt 
Bibliotheekwerkster

Vanaf 1 januari 1983 zal de 
NVSH op het Gezondheidscen- 
trum  'Bokkinghangen' Ba- 
rentszplein 65 één maal per 
week op dinsdagavond 19.00 
uur een open spreekuur hou- 
den ©٨١ informatie  te geven 
over o.a. seksuele problemen, 
voorlichting  over voorbehoed- 
middelen en geslachtsziekten. 
Tevens is de NVSH van plan om 
op aanvraag voorlichting  te ge- 
ven op scholen en buurthuizen 
(dit tegen een kleine vergoe- 
ding) in de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt.

w . B. Goslinga 
(huisarts)

deelte van ons vo؛k tegen kern- 
bewapening. Amsterdam  is in 
navolging van Zaanstad een 
kernwapenvrije stad geworden. 
Nu nog een kernwapenvrij Ne- 
derland.

AKZ

stratie zei Mient Jan Faber van 
het IKV: Dank ٧ mensen, dit is 
een boodschap voor Den Haag, 
w ij maken hier de politiek en dat 
zullen we met z'n allen u itd ra -  
gen.
En de boodschap werkt door, 
inmiddels is het grootste ge-

Kl^htenromité bedrijfsvereni- 
gingen

sen dat ervan afhankelijk is. 
Daarom is er in de week van 11 
t/m  15 oktober een grote actie 
gehouden d.m.v. het plaatsen 
van keten voor het GAK/GMD 
waar bezoekers van deze in- 
stanties een week lang met hun 
klachten terecht konden.
De bedoeling is de bevindingen 
in de publiciteit te brengen, 
waarna zo mogelijk met de be- 
drijfsverenigingen zal worden 
gepraat over de nodige verbe- 
teringen.
Tevens vestigen wij uw  aan- 
dacht op het bestaan van een 
telefonische klachtenlijn, waar 
de mensen met hun klachten te- 
recht kunnen. Het telefonisch 
klachtenspreekuur is elke 
woensdag bereikbaar tussen 
v ijf en zeven uur onder ٨ ٧ ^ -  
mer: 231030.

Klachtencomité
Bedrijfsverenigingen

In v ijf grote steden —  Amster- 
dam, Den Haag, Groningen, Nij- 
megen en □trecht - zijn in de 
loop van dit jaar een aantal co- 
mités klachten gaan verzame- 
len over bedrijfsverenigingen, 
GAK en GMD. Deze comités 
hebben na enkele maanden van 
klachtenverzameling moeten 
constateren dat de uitvoering 
van de WW, z w  en WAO/AWW  
op een aantal punten te wensen 
overlaat. Klachten over de be- 
drijfsverenigingen GAK en 
GMD zijn niet nieuw. De klach- 
tencomités is gebleken dat deze 
instanties zich nauwelijks iets 
hebben aangetrokken van cliën- 
ten en (rechts)hulpverlenende 
instellingen die hen herhaalde- 
lijk op hun niet goed functione- 
ren attent hebben gemaakt.
Het slechte functioneren van 
genoemde instanties is zeker in 
deze tijd  onaanvaardbaar ge- 
zien het groeiend aantal men-

Als ٧ deze krant in uw  bezit krijgt, is 1982 al haast weer voorbij. Als 
we het afgelopen jaar de revue laten passeren blijkt dat er weer niet 
stilgezeten is. immers, het combinatieproject 'D eZoutpot' is werke- 
lijkheid geworden, een enorme aanwinst voor de buurt.
Van groot beiang vinden wij het dat we een kleine bibliotheek in on- 
ze buurt hebben en wij raden dan ook alle wat oudere buurtbewo- 
ners of mensen voor wie  de loopafstand naar de bibliotheek in de 
Spaarndammerstraat te ver is aan, eens een kijkje te gaan nemen 
op het Zoutkeetsplein. ٧  zult door mevr. G. Buys, de bibliothecares- 
se, op deskundige wijze g e ïn fo rm e e rd  worden over alle boeken die 
ze in voorraad heeft. Als ٧ andere boeken op uw  leeslijstje heeft 
staan, zal ze die graag voor ٧ bestellen.
De peuterspeelzaal voorziet duidelijk in een grote behoefte, men 
heeft zelfs een wachtlijst.

doet men niet.
Nog steeds kosten gas en elek- 
tra hetzelfde voor iemand met 
een inkomen van 100.000 gul- 
den of met een minimumloon, 
AOW, WAO, WW  of bijstands- 
uitkering. Hetzelfde geldt voor 
de normale levensbehoeften 
als vlees, brood, groente en 
dergelijke. Het is duidelijk dat 
mensen met de laagste inko- 
mens na aftrek van woonkosten 
zoals huur, servicekosten, 
stookkosten onder het besteed- 
baar leefm inimum  komen. 
Meer en meer mensen worden 
noodgedwongen afhankelijk 
van de bijstand doordat ze het 
gewoon niet meer kunnen op- 
brengen of bijv. werkloos raken. 
Niet voor hun eigen lol overi- 
gens, worden  mensen werk- 
loos. Werklozen zijn geen kla- 
plopers of profiteurs zoals velen 
ons willen  laten geloven. Als je 
bedrijf sluit ben je gewoon de 
pineut.
Mensen worden op allerlei ma- 
nieren tegen elkaar uitge- 
speeld, net als in de crisisjaren. 
Toen kregen de joden de 
schuld, nu zijn het de buiten- 
landse werknemers. Fascisme 
en racisme steken overal de kop 
weer op. Ook in onze buurt. Wij 
zullen met z'n allen hier tegen 
moeten vechten, we zullen ons 
aaneen moeten sluiten om  te 
vechten voor het behoud van 
onze verworvenheden.

Vrede en veiligheid

Op 21 november jl. was het al 
weer een jaar geleden dat ruim
400.000 mensen, oud en jong, 
demonstreerden tegen de niets 
ontziende kernwapens. Kern- 
wapens die alles wat er op aar- 
de leeft, onze hele beschaving 
vernietigen.
Een Amerikaanse generaal zei 
het treffend: Bij een kernoorlog 
zullen de verschrikkingen zo 
groot zijn dat de levenden de 
doden zullen benijden. Tijdens 
de afsluiting van de demon

De speel-o-theek is een groot 
succes. Steeds meer mensen 
en kinderen komen kijken en 
worden dan ook prompt lid. We 
zijn trots op 'De Zoutpot', een 
parel in de buurt.
Naast een goed functionerent 
buurthuis De Piraat, de Zuider- 
speeltuin, die met zijn haast 70 
jaren een begrip in de buurt is, 
en met het medisch-sociaal 
centrum  op de Bokkinghangen 
is onze buurt zo langzamerhand 
toch goed voorzien van de 
meest noodzakeiijke voorzie- 
ningen. Wat echter nog ont- 
breekt is een nog betere ver- 
keerscirculatie door de buurt, 
iets wat toch echt nodig is om 
de leefbaarheid en veiligheid te 
verhogen. Belangrijk is dat men 
eindelijk in 1983 moet gaan be- 
ginnen met het herprofileren 
van de straten.
Dit houdt in dat de bestrating 
vernieuwd gaat worden, dat uit 
de stoepen de vele kuilen en ga- 
ten worden  verwijderd. Ook dit 
is van groot belang voor men 
name de ouderen en siecht ter 
been zijnde buurtbewoners on- 
der ons.

Strijdbaarheid

Al deze voorzieningen die met 
veel strijd verworven zijn, wil- 
len wij behouden. Dat zal niet 
eenvoudig zijn, want immers 
onze regering hanteert de botte 
bijl. Allemaal de buikriem  aan- 
halen, overal worden  bezuini- 
gingen doorgevoerd. Welke 
mensen worden er het eerst ge- 
pakt? Juist ja, wij, mensen indie 
wijken met de laagste inko- 
mens. Jan Modaal levert in en 
4x modaal hoeft niets in te leve- 
ren. De goudkust moet goud- 
kust biijven, nietwaar? Eensge- 
zind zullen we moeten blijven 
vechten voor een menswaardig 
bestaan en voor behoud van de 
koopkracht.
Als de financiële toestand van 
ons land zo slecht is als men 
zegt, moeten de lasten eerlijk 
verdeeld worden, maar dat

HET AKTIEK0MITEE ZEEHELDENBUURT WENST ALLE BUURT- 
BEWONERS, BESTUREN, MEDEWERKERS VAN ALLE DRGANİSATIES 
IN ONZE BUURT PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN 1983 MET VREDE


