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oorlog
Nooit meer oorlog betekent 
strijd tegen de bewapening 
en de bewapenaars. In de 
eerste plaats tegen de opvoe- 
ring van de atoombewape- 
ning. □e bewapening is zo- 
wat het enige waarop de re- 
gering van VVD en CDA niet 
wil bezuinigen. Tegen de 
overgrote meerderheid van 
de bevolking in, w il de rege- 
ring vele miljoenen guldens 
uitgeven voor het plaatsen 
van nieuwe atoomraketten in 
ons land-
Een politiek die internationale 
spanningen oproept, maar 
ook in eigen land, omdat die 
alleen met autoritaire midde- 
len de bevolking opgedron- 
gen kan worden.
In het Pentagon probeert 
men het voor te stellen dat 
een atoomoorlog te winnen 
is als de atoomwapens maar 
steeds geperfectioneerd wor- 
den. Hiervoor worden miljar- 
den dollars uitgegeven. Mee- 
werken aan deze waanzin 
door nieuwe kruisraketten in 
ons land te plaatsen is levens- 
gevaarlijk en een stap op de 
heilloze weg naar vernieti- 
ging van de mensheid.
De laatste jaren durven fas- 
eisten zich in Nederland weer 
openlijk te vertonen. On- 
danks de wettelijke bepalin- 
gen en de internationale ver- 
dragen ertegen kunnen zij 
zich organiseren in clubs als 
de Vikingjeugd, Nederlandse 
Volksunie en Centrumpartij. 
Dit gebeurt in een tijd van cri- 
sis. Bedrijven en banken 
automatiseren en saneren 
een groot gedeelte van het 
personeel naar de werkloos- 
heid, bedrijven die de concur- 
rentieslag niet vol kunnen 
houden, worden gesloten.

vangenis aan de Amstelveen- 
seweg terecht, en daar kreeg 
ik met mijn verhaal de por- 
temonnai van mijn man. 
Toen wist ik ook dat hij hier 
zat. Ik heb toen meteen gere- 
geld dat ik regelmatig schoon 
goed kon brengen.
Ze hadden hem daar bene- 
den in de kelder gegooid, en 
hem stevig onderhanden ge- 
nomen, omdat ze informatie 
van hem wilden hebben. 
Maar hij zei niks, en toen heb- 
ben ze hem vrijgelaten. Daar- 
na is hij direct ondergedoken 
bij een boer in Hulshorst.'

Tirade
Ze is blij dat ze er goed door- 
heen is gekomen, en ver- 
klaart vol trots dat ze geen en- 
kele spijt heeft van haar op- 
treden. 'Ik zou het zo weer 
doen. Het is niet te hopen, 
maar als er weer zo iets zou 
komen, dan zou ik weer in 
verzet komen. Met m'n 82 
jaar kan ik natuurlijk niet zo- 
veel meer. Maar, al is het 
maar een klein beetje, ik zou 
het doen.'
Ze brengt dit meteen in de 
praktijk met een tirade tegen 
de Centrumpartij. In deze par- 
tij ziet ze de erfenis belich- 
aamd van het fascistische 
kwaad. Ze w ijt de aanhang 
die deze partij trekt aan onwe- 
tendheid.
'De meeste mensen weten 
niet hoe erg het fascisme en 
de oorlog zijn. Want hoe 
zouden er dan mensen op de 
Centrumpartij kunnen stem- 
men? Dat is onwetendheid. 
Ja, ze denken dat als ze de 
buitenlanders het land uit- 
gooien, dat dan iedereen 
werk krijgt en de problemen 
over zijn. Maar, dat is toch 
stom. Ontzettend stom!'

Richard Bergman

we met z'n allen naar het Mu- 
seumplein, waar de Duitsers 
zaten. Die zeiden, dat we 10 
vrouwen moesten uitkiezen, 
die ze wel wilden ontvangen. 
Daar was ik ook bij. We had- 
den wel de zenuwen, want 
we stonden in het hol van de 
leeuw, en kwamen er mis- 
schien niet meer uit. Maar ze 
hoorden ons aan, en we kon- 
den weer naar buiten om ver- 
slag uit te brengen aan de an- 
dere vrouwen.
Het leverde niet direct resul- 
taat op, maar het was toch 
een goede demonstratie. 
Want je had toch wat gedaan, 
en daarmee behield je je ge- 
voel van waarde.'

Verzet

Niet iedereen liet deze nacht- 
merrie zo maar over zich 
heen gaan. Met name vanuit 
de CPN werd er verzet geor- 
ganiseerd. VOoral in buurten 
als de onze, waar de CPN veel 
aanhang had. 'Ik ben lid ge- 
worden van de CPN in 1933, 
toen Hitler aan de macht 
kwam. £ ٢ waren er veel lid in 
de buurt, en je kende al die 
mensen. En vandaaruit orga- 
niseerden w e verschillende 
dingen. Al voor de oorlog 
was mijn man betrokken bij 
de opvang van vluchtelingen 
uït Duitsland. In de oorlog zat 
hij in een ploeg die overvallen 
pleegde, om aan voedselbon- 
nen en zo te komen. Hij is ook 
gearresteerd. Toen is hij vier 
weken weggeweest. Ik ging 
overal naar toe om te weten 
te komen waar hij zat. Ik ver- 
telde dan maar, dat ik geld 
van m'n ٨^٨٦  moest hebben 
om de huur te kunnen beta-

Uiteindelijk kwam ik bij de ge-

Over Vrouwendag
Elk jaar wordt op 8 maart Internationale Vrouwendag gevierd. 
Dit jaar echter was het voor het eerst dat er een groots opgezet 
feest in onze wijk was. Over het hoe en waarom, kunt ٧ lezen in 
onderstaand relaas.

onze w ijk door vrouwen ge- 
maakt wordt

Bloot b^en?

Een week na 8 maart kon men 
overal horen dat op het eind 
van de avond de vrouwen- 
band is opgetreden met ont- 
bloot bovenlijf, ook wel an- 
ders geformuleerd. Voor 
ge'i'nteresseerden: dit is niet 
het geval geweest.

Vrouw en veiligheid

Onder het motte 'Vrouw en 
Veiligheid' werden een aantal 
videofilms getoond, op ver- 
schillende tijden van de dag. 
Naar aanleiding van de films 
werd stevig gediskussieerd. 
Groot was de belangstelling 
voor de rechtzaak, door 'Te- 
gen haar W il' aangespannen 
naar aanleiding van het vrijla-

45-'40' gesprek ؛٨ Annie van Rijkom
'Ik zo□ het zo weer doen'

Het is 4 mei, en tegen half acht beweegt zich een jaarlijks toe- 
nemende stroom buurtbewoners in de richting van het Zaan- 
hof. Want daar vindt de 4 mei-herdenking plaats.

vervolg وvervolg رء

De opkomst was geweldig. 
Het Polanentheater was te 
klein. Direkt al bij de koffie be- 
gonnen vrouwen binnen te 
komen. Sommigen aarze- 
lend, nieuwsgierig, niet pre- 
cies wetend hoe nou zo'n 
vrouwendag zou zijn.
Andere vrouwen stapten re- 
soluut over de drempel, vast- 
besloten een fijne dag te heb- 
ben. Er waren vrouwen in alle 
maten en soorten, alleen of 
met vriendinnen, dochters 
namen hun moeder mee en 
moeders hun dochters. De 
grote verscheidenheid van 
buurtbewoonsters kwam ook 
tot uiting in het theaterpro- 
gramma, de videofilms en 
het eten. Er werden veel telen 
gesproken en gehoord. De 
optredende artiesten en de 
bezoeksters kwamen uit, wat 
men noemt, alle etnische 
groepen،
De tentoonstelling van beel- 
dende kunsten en de kleding 
en sieraden uit de vrouwen- 
winkel, lieten zien wat er in

Als rond achten het sein is gegeven, bepalen twee hele minu- 
ten lang de vogels de geluidsachtergrond. In deze onschuldige 
^wetterende en twinkelende stilte wordt iedereen bezig ge- 
houden door eigen gedachten.
Zo worden vele ouderen onder de aanwezigen teruggevoerd 
naar de tijden, waarin de aanleidingen liggen voor deze her- 
denking. Het fascisme en de oorlog die over ons land trokken, 
de herkenning van fascisme als slavernij en moord, het verzet, 
deslacRtoffersdieviefen. '

de bevolking lastig te vallen. 
'Op een keer waren we op de 
terugweg, en toen werden 
we in de buurt van Halfweg 
aangehouden door een stel 
Duitsers. De buurvrouw die 
b؛j me was, was bang dat we 
nu meegenomen zouden 
worden, omdat we wat eten 
opgescharreld hadden.
Dat gebeurde gelukkig niet, 
maar ze pakten ons wel alles 
af wat we met veel moeite bij 
elkaar gehaald hadden. Dan 
had je weer niets. Het was 
verschrikkelijk.'

Demonstratie

Zelf heeft ze zich overigens 
ook niet onbetuigd gelaten. 
Naast de grote zorg om het 
gezin in leven te houden, ver- 
spreidde ze pamfletten in de 
buurt. Samen met de buur- 
vrouw. Een niet ongevaarlijke 
activiteit. 'Want als je gear- 
resteerd werd kwam je niet 
meer terug. Dat is ook ge- 
beurd met partijgenoten uit 
de buurt. Die zijn nooit meer 
teruggekomen. Die zijn ver- 
moord.'
Ook heeft ze nog deelgeno- 
men aan een demonstratie 
aan het eind van 1940. Dat 
was een demonstratie van 
vrouwen van werklozen. De- 
ze werklozen waren te werk 
gesteld bij de werkverschaf- 
fing, en kregen hele lage uit- 
keringen. De vrouwen protes- 
teerden hiertegen. 'Met een 
paar honderd vrouwen, en 
hun kinderen, uit verschillen- 
de buurten, gingen we naar 
het Arbeidsbureau aan de 
Passeerdersgracht. Daar wou 
ons niemand te woord staan. 
Integendeel, ze belden de po- 
litie, die er ons feitelijk heeft 
uitgeslagen. Daarop gingen

Ook voor Annie van Bijkom, 
een nog zeer in deze tijd Ie- 
vende 82-jarige buurtgenote, 
is dit de persoonlijke beteke- 
nis. Op een vraag hierover 
^ w o o r d t  ze: 'Je denkt terug 
aan wat we doorstaan heb- 
ben, die tijd van 40-45. Dat je 
daar doorheen gekomen 
bent. Velen hebben het niet 
gehaald. Het was een ontzet- 
tend zware tijd. Dat weet nie- 
mand, als je het niet meege- 
maakt hebt.
Daarom m oetje blijven vech- 
ten tegen die misdadige 
waanzin. Ik ben ook in Den 
Haag geweest, bij de vredes- 
demonstratie. Dat was prach-
«٠١ '

Honger

'Die tijd ' werd vooral bepaald 
door het vele werk dat moest 
worden verricht om in leven 
te blijven, en door verzet. 
Honger en gebrek aan alles, 
zijn begrippen die onlos- 
makelijk zijn verbonden met 
de oorlogsjaren.
'Steeds weer moesten we er 
opuit voor eten. Dan gingen 
we op fietsen zonder banden 
naar de boeren bij Alkmaar of 
zo. Want de boeren hadden 
meestal nog wel wat. Soms 
kreeg je wat aardappelen, of 
een beetje groente, in ruil 
voor een trui of een paar 
knotjes katoen. Alles werd 
geruild, want geld hoefden ze 
niet, dat was toch niets 
waard.'

A a n g e h o d e n

Helemaal zonder risico's wa- 
ren deze hongertochten niet. 
Want de bezetters ontzagen 
zich niet, om ook nog eens de 
arme hongerig rondtrekken



Geachte buurtbewoners.

Eind ]^ ٨^٢؛ ٧  ontving ٧ van het bureau Voorlichting van de ge- 
meente Amsterdam een brief waarin informatie wordt gege- 
ven over de inmiddels van start gegane uitvoering van werk- 
zaamheden aan kabels en leidingen in uw buurt.
Aaçgezien deze informatie-brief bij veel buurtbewoners nogal 
wat vragen heeft opgeworpen, wil ik ٧ hierbij nog wat aanvul- 
lende informatie geven.

s ^ p  de N-bom
We hebben nog niet gewon- 
nen!
Op 29 oktober was de 
demonstratie in Den Haag 
een toonbeeld van wat de Ne- 
derlandse bevolking van de 
massavernietigingswapens 
vindt, maar we zien dat dit 
nog niet voldoende indruk op 
de regering maakt om daad- 
werkelijk de massavernieti- 
gingswapens te weigeren. 
We zien echter wél dat steeds 
meer mensen zich ervan be- 
w i^ t  worden dat deze wa- 
pens het einde van de wereld 
betekenen.
Overal komen steeds meer 
mensen in verzet tegen deze 
wapens en laten zich niet 
meer in slaap sussen met de 
woorden: 'Deze wapens zul- 
len niet gebruikt worden, ze 
dienen alleen ter afschrikking 
van de vijand'.
 dit soort woorden blijkt al أ؛ال
dat dit één grote leugen is, 
omdat dit soort woorden ook 
bij andere wapens zijn ge- 
bruikt, terwijl nog geen enkel 
wapen dat werd uitgevonden 
□iet is gebruikt.
Omdat we zien dat we nog 
meer druk op de regering 
moeten uitoefenen, en het 
niet alleen bij een paar grote 
demonstraties mag en kan 
blijven, wil ik er op wijzen dat 
er nog genoeg akties aan de 
gang zijn.
Een paar voorbeelden:
- de sirene-aktie, die op elke 
eerste maandag van de 
maand, tijdens het luchta- 
larm, om 12.00 uur wordt ge- 
houden, om mensen die zich 
het dreigende gevaar nog 
niet bewust zijn, te bereiken.
- de stilte-ring, die elke vrijdag 
van 17.00tot 18.00 uurop  het 
Leidseplein een uur stilte in 
acht neemt, om bovenge- 
noemde mensen ook op deze 
manier ئ  bereiken. .
- de aktiegroep Stop de N- 
bom die o.a. in de Spaarn- 
dammerbuurt een duidelijke 
en doelgerichte vorm  pro- 
beert te geven aan de alge- 
mene afkeer tegen de massa- 
vernietigingswapens.
ik zou willen eindigen met de 
oproep om alle mensen die in 
deze akties en/of aktiekomi- 
tees mee willen draaien op te 
roepen dit ook te doen, zodat 
er niet weer eerst een voor- 
beeld als Hiroshima en Na- 
gasaki moet volgen om de 
mensen bewust van het drei- 
gende gevaarte maken.

Olga Baas

Nogmaals de brand- 
weerkazerne op het 
Haarlemmerplein!
De initiatiefgroep blijft voor- 
lopig nog bestaan. De groep 
blijft vooral schriftelijk nog 
actief. Zodra wij meer weten 
over openblijven of dicht- 
gaan zullen wij ٧ hierover in- 
formeren. Mochten de teke- 
nen wijzen op sluiting, zullen 
wij ٧ vragen alsnog actief, op- 
nieuw actief te worden. ٧ 
krijgt hierover op tijd bericht. 
Voorlopig blijven wij optimis- 
tisch wat het openblijven van 
de brandweerkazerne op het 
Haarlemmerplein betreft.
De initiatiefgroep Brandweer- 
kazerne Haarlemmerplein 
blijft open, voor deze

Dik □nthout

Inzamelaktie 
Woensdrecht was 
succesvol!

Op zaterdag 18 februari zijn 
we met een aantal mensen 
uit de Spaarndammerbuurt 
naar Woensdrecht geweest. 
De spullen die door buurtbe- 
woners bijeen zijn gebracht, 
zijn toen naar het vredes- 
kamp in Woensdrecht ge- 
bracht. Er waren nogal wat 
dekens bij. Lekker tegen de 
kou! Ze waren er daar in 
Woensdrecht dan ook blij 
mee. Mede namens de bewo- 
ners van het aktiekamp harte- 
lijk dank aan allen, die dekens 
en ander materiaal gegeven 
hebben. Ook het brandhout, 
de kaarsen en de etenswaren 
waren hard nodig. Eenmaal 
aangekomen op het vredes- 
kamp hebben we daar het ter- 
rein bekeken en ook nog een 
stukje van het militaire basis- 
kamp Woensdrecht. De 
hoofdingang was afgezet met 
flink veel prikkeldraad: ٧ en 
ik mogen er beslist niet in. 
Maar de strijd'tegen de kern- 
bewapening gaat door.
Door de bewoners van het 
vredeskamp Woensdrecht en 
door vele anderen.

Werkgroep Stop de N-bom 
Spaarndammerbuurt

Geachte redaktie.

Aanleiding van dit schrijven 
is een artikel in de Aktiekrant 
1984 no. 1, omtrent samen- 
stelling van de Wijkraad.
Gezien een Wijkopbouwor- 
gaan met gemeentesubsidie 
werkt (gemeenschapsgeld 
dus) is het, en zeer zeker in 
een tijd van een economische 
crisis, normaal dat iedere 
buurtbewoner weet waaruit 
een Wijkraad bestaat. Sa- 
menstelling en de vertegen- 
woordigers, organisaties en 
welke persoon vertegen- 
woordigt welke organisatie. 
Iedere buurtbewoner heeft 
daar recht op, ook gezien de 
bestuurlijke functie van een 
wijkraad. Want wie vertegen- 
woordigt de doorsnee buurt- 
bewoner die niet bij een buurt 
organisatie is aangesloten? 
Want gaat men individueel 
naar een wijkraadsvergade- 
ring, oké meepraten mag, 
maar men heeft geen stem- 
recht, dit is alleen voorbehou- 
den aan de Wijkraadsleden.
Ook zou het gewenst zijn als 
er een financieel jaarverslag 
in de Aktiekrant werd ge- 
plaatst over de besteding van 
de subsidie.

Vr. groeten 
w. s. Beekman . 

(oud-secr. woo Spaarndam) ٠

Openbare Werken) is voor 
deze werkzaamheden de pro- 
jectopzichter. Indien er pro- 
blemen zijn of wanneer ٧ vra- 
gen hebt kunt ٧ hem altijd 
bellen (telefoon 25164). 
Mocht ٧ het definitieve wprk- 
plan en/of de tekening van de 
uit te voeren werkzaamheden 
willen inzien, dan kunt ٧ bij 
mij op de Voorpost in de Tas- 
manstraat 11a terecht 
(spreekuren op maandag ^ ٨ 
woensdag van 10.00tot 13.00 
uur, telefoon 552.3471).
Voor de goede orde merk ik 
nog op dat door extreem 
slechte wersom standighe- 
den de uitvoering van de 
werkzaamheden enigszins 
vertraagd kan worden.

Met vriendelijke groet. 
Roelof den Drijver 

Voorpostfunctionaris 
Spaarndammer- en 

Zeeheldenbuurt

Milieuklachtentelefoon

De provinciale dienst voor de 
Milieuhygiëne maakt deel uit 
van de Provinciale Waterstaat 
van Noord-Holland. Onder- 
deel van deze dienst is de 
Provinciale Milieuklachtente- 
lefoon. Hier kunt ٧ alle milieu- 
klachten alsook stankoverlast 
melden.

vi«cie Noord-Holland
De Milieuklachtentelefoon is 
bedoeld voor alle inwoners 
van Noord-Holland. In geval 
van stank- en lawaaioverlast 
of bij het constateren van an- 
dere milieubelastende activi- 
teiten kunt ٧ dit melden aan 
de Milieuklachtentelefoon.

Werkwijze Milieuklachtente- 
lefoon
Iedere ontvangen klacht krijgt 
de nodige aandacht. Elke 
melder van klachten krijgt in 
ieder geval antwoord. Zo mo- 
gelijk wordt de oorzaak van 
de klacht opgespoord en di- 
reet actie ondernomen, 
u kunt de milieuklachtentele- 
foon onder de volgende tele- 
foonnummers bereiken: tij- 
dens kantooruren: (023) 
310200, buiten kantooruren:

Gemeentelijke klachtentele- 
foon Milieuverontreiniging 
en Geluidshinder
Dag en nacht: 932942.

Begin van deze maand zijn de 
werkzaamheden gestart in de 
٧  □nschotenstraat en de Ba- 
rent£7straat. Het werk aan de- 
ze beide straten duurt tot on- 
geveer eind april. Begin april 
wordt begonnen met de Rog- 
geveenstraat en een deel van 
het Barentszplein (gedeelte 
dat nog niet gereed is). De 
werkzaamheden zullen duren 
tot aan de bouwvakvakantie 
(medio juli 1984).
Na de huwvakvakantie  (au- 
gustus 1984) wordt met het 
werk in de V. Neckstraat be- 
gonnen. □it werk duurt onge- 
veer 2 maanden. Tenslotte 
zullen de werkzaamheden in 
de V. Heemskerkstraat en die 
op een gedeelte van de Hout- 
mankade aan het einde van 
dit jaar voltooid zijn. De totale 
werkzaamheden omvatten 
zowel werk aan kabels en lei- 
dingen als vernieuwing van 
de rijweg.
De heer R. Schulz (hoofd af- 
deling Wegen van de Dienst

Dit is een oproep aan men- 
sen uit onze buurt om eens 
wat meer te klagen wanneer 
zij vinden dat het in de buurt 
stinkt! Spaarndammerbuurt 
is een buurt waar het wel 
eens wil stinken. Dat is niet zo 
gek natuurlijk, in de buurt van 
Sloterdijk liggen allerlei indu- 
striegebieden, maar vooral 
langs het IJ liggen allerlei be- 
drijven die wel eens stank 
produceren. Een enkele keer 
wordt de stank mij teveel, dan 
bel ik de zogenaamde milieu- 
klachtentelefoon, die mensen 
proberen dan uit te zoeken 
waar die stank vandaan komt. 
Soms hangt er echt een hele 
vieze lucht in de buurt, vaak 
ruik ik dat ais ik vanaf het 
Haarlemmerplein onder het 
viadukt door kom naar de 
Spaarndammerstraat. Ik heb 
gemerkt dat ik een wat ge- 
voelige neus heb, maar als de 
stank dan nog wat erger 
wordt ruiken ook andere 
mensen het.
Het klagen helpt wel, er wordt 
heel goed onderzocht waar 
de iucht vandaan kan komen. 
Zo heb ik zelf al gemerkt dat 
de meest vieze luchtte  ruiken 
is als de wind uit het noord- 
oosten komt. Het blijkt alleen 
dat er erg weinig wordt ge- 
klaagd vanuit onze buurt over 
stank; als er meer meldingen 
zouden komen zou veel beter 
onderzocht kunnen worden 
waar de stank vandaan komt. 
De meest vieze iucht ruik ik 
meestal 's nachts of 's 
avonds. Dan bel ik 075- 
323232, een eenvoudig ١٦٧٢٦٦- 
mer. Leg het eens bij uw tele- 
foon als ٧ ook wel eens last 
heeft van een vieze stank. Be- 
halve dat het onaangenaam 
ruikt denk ik dat de lucht die ik 
ruik (lijkt een beetje op gas- 
lucht) ook niet zo goed is voor 
onze gezondheid. Zoals ٧ on- 
derstaand kunt zien is het mo- 
gelijk dag en nacht te bellen.

Hans Hartjes

I I I I I

10 jaar huisarts in Spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt
Op 1 april zit ik tien jaar als huisarts in de buurt; een aardige 
aanleiding om eens achterom te kijken.
in 1974 stond de Spaarndammerbuurt vlak voor de renovatie 
en bestond de huisartsenpraktijk in de Aert van Nesstraat uit 
3500 patiënten, de schippers uit de Houthaven nog niet eens 
meegerekend.
Al snel werd mij het eerste duidelijk, dat je een 'volkspraktijk' 
met zoveel sociale problemen moeilijk in je eentje kunt run- 
nen. Reden voor mij om met Frank Garnier in 1975 een associ- 
atie te starten. Een doorn in het oog was, dat de avond- en 
weekenddiensten door twee verschillende huisarts-groepen 
werden vervuld, waardoor het niet zelden voorkwam  dat aan 
één ziektebed wel zes verschillende huisartsen per week kwa- 
men. Vanaf 1975 besloten wij de weekenddiensten en de va- 
kanties voor elkaar op te vangen, wat voor elk van ons neer- 
kwam op een werkweek van 40 uur spreekuur + visities en 40 
uur avond- en weekenddienst. In de vakanties van je associé 
betekende dit een dubbelbezet spreekuur en een dubbel aantal 
diensten.
Gelukkig bleek in 1977 Ineke Bruin bereid mee te werken aan 
het opzetten van een buurtgerichte huisartsendienst. Vanaf 
1980 maakt Douwe de Vries deel uit van deze huisartsengroep, 
waardoor de opvang van eikaars patiënten nog beter werd. 
Tijdens de renovatie liep het patiëntenbestand van de associ- 
atie (^n is -G o s lin g a  terug van 3500 naar 2600 patiënten: we 
kregen het gevoel alsof de helft van onze patiënten in de Ban- 
ne Buiksloot II verdween! Ondanks deze financiële tegenklap- 
per zijn we toch met de renovatie meegegaan en vestigde 
Frank zich met zijn gezin op het Zaanhof en verhuisde ik naar 
het Barentszplein.
Het voordeel van deze wisseling was een betere geografische 
ligging van de praktijken in de buurt: Frank aan de westkant 
van de Spaarndammerbuurt, Ineke aan de oostkant en ik in de 
Zeeheldenbuurt. Het verhuizen naar het E en tszp le in (ove rde  
Houtmankadebrug!) had nogal wat ^tiëntenw isse ling  tot ge- 
volg. Maar daar stond een betere praktijkruimte met mogelijk- 
heden tot een klein gezondheidscentrum  tegenover.
Na teleurstellende ervaringen met de wijkverpleging en de 
wijkpost voor bejaarden blijven de volgende disciplines in 
'Bokkinghangen' bestaan:
1. de fysio-therapeutische groepspraktijk Reinier van Dantzig 

(m.n. Karei Muns);
2. het buurtmaatschappelijk werkteam  (m.n. Anne Mieke 

Swart);
3. de vroedvrouw  Adrie Kuyper;
4. mijn vrouw  Marianne als praktijk-assistente;
5. Bart Goslinga als huisarts.

Het buurtgericht werken in deze gevarieerde praktijk met Tur- 
ken, Marokkanen, Surinamers, schippers, 'echte Amsterdam- 
mers', bejaarden (vooral in huize 'de Bogt') en daklozen (in het 
HVO) vormen voor mij en mijn vrouw  een uitdaging om voor 
de komende 10 jaar nog bij te tekenen.

Bart Goslinga

Stankoverlast?



Korte tussentijdse reportage over het 
sociaal-medisch centrum

Oplage: ?ه ^  exemplaren 

april 1984, ٨٢.^

redaktie:
Bob Morriën 
□enise Kamp 
Rosa Porcelij□ 
Friso Hiemstra 
Mirjam  ٧٥٢١ Lierop 
So^'a de Vries 
JogerdeJong  
tekeningen: 
Denise Kamp 
Harry Gerdes 
lay-out: 
wgr. Publiciteit

a

'De buitenlanders' zouden 
e ig e n s  hen schuld zijn aan 
de crisis, woningnood etc.
□it is het zoeken naar een 
zondebok in plaats van naar 
de oorzaak, zoals onder ande- 
re de geldverslindende bewa- 
pening. Zij laten dit samen- 
gaan met het opzetten tot 
vreemdelingenhaat en racis- 
me, dat al tot een aantal ge- 
weldplegingen als brand- 
stichting en moord heeft ge-

En ondertussen treden ze zelf 
op tegen de belangen van de 
bevolking, ل anmaat van de 
Centrumpartij was vóór de 
ziekenfondsknaak, vóór ver- 
laging van minimumloon  en 
uitkeringen, vóór verslechte- 
ring van de individuele huur- 
subsidie etc. De ٦ juli-opera- 
tie  om de uitkeringen te veria- 
gen staat voor de deur en er 
zal wel weer geprobeerd wor- 
den om verdeeldheid te zaai- 
en; werkenden tegen werklo- 
zen, buitenlanders tegen 
Nederlanders, jongeren te- 
gen ouderen, etc. etc.
Alleen door eensgezind te 
zijn en elkaar te steunen kun- 
nen verslechteringen tegen- 
gehouden worden, anders 
worden we om de beurt ge- 
pakt. De pas overleden Domi- 
nee Niemóller heeft ons een 
les nagelaten:

Lezersonderzoek Aktiekrant
De Aktiekrant valt elke 6 weken bij ٧ in de bus. ٧  verheugt zich 
daarop of ٧ gooit deze krant ongelezen weg. Dat willen wij, de 
samenstellers van de krant, graag van ٧ weten. Niet alleen uit 
pure nieuwsgierigheid, maar met de bedoeling uw opmerkin- 
g؟ n te verwerken in de volgende kranten. Daarom vragen wij 
of ٧ mee wilt werken middels het invullen van de onderstaa؛>  
de vragenlijst en deze op te sturen naarhet Wijkopbouworgaan 
'Spaarndam', Polanenstraat 174, tnv de Aktiekrant.

Vragenlijst
* doorhalen wat niet van toepassing is

Bent ٧ een ٢١^١٦٦  / vrouw*

Hoe oud bent ٧ ? ........jaar

Wat is uw nationaliteit? .............................

Wat is uw gezinssamenstelling? man/vrouw*/.....kinderen

Welke kranten leest ٧ ?* Telegraaf, Volkskrant, Nieuws v/d 
Dag, Algemeen Dagblad, Parool, Waarheid, NRC-Handels- 
blad

Welke weekbladen leest ٧ ?* VN, Groene, HP, Story, 
Panorama, Privé, Nieuwe Revu,..............

Doet ٧ wel eens mee aan acties? ja/nee*

Zo ja, wat was de laatste actie waar ٧ aan deelgenomen 
heeft? ...................

Komt ٧ wel eens in het Polanentheater, buurthuis, sporthal, 
zwembad,...............*

Welke artikelen leest u het liefst in de Aktiekrant?*
—  artikelen over acties
—  artikelen die informatie geven over bijv. het buurthuis, 

polanentheater, sporthal
—  familienieuws en andere wetenswaardighedenuit de buurt
Leest ٧ de Aktiekrant meestel helemaal? ja/nee*

Hoeveel tijd besteedt ٧ meestal aan het lezen van de 
Aktiekrant? ........uur

Lezen alle gezinsleden de Aktiekrant? ja/nee/niet van toepas- 
sing*

Aan welke soort onderwerpen zou in de Aktiekrant meer 
aandacht besteed moeten worden? .........................................

Wat vindt ٧ goed aan de Aktiekrant?

Wat vindt ٧ slecht aan de Aktiekrant?

Vindt ٧ de Aktiekrant saai? ja/nee*
Zo ja, waarom? ................................
Zo nee, waarom  niet? ......................

Wat zou naar uw mening (absoluut) anders moeten in de 
Aktiekrant..........................................................................

Overige suggesties en opmerkingen

BEDANKT VOOR ٧١٨/ MEDEWERKING

Als ٧ de uitslag van de enquete thuis wilt krijgen, kunt ٧ hier 
uw naam en adres vermelden:

Naam: ............................................................................................

A d re s :.............................................................................................

Q  Er was niemand meer! 
NOOIT MEER OORLOG!

vervolg van

rechten, proberen deze fas- 
cistische types verdeeldheid 
te zaaien.

Toen de Joden weggevoerd werden, heb ik gezwegen 
ik was geen Jood.

Toen de communisten weggevoerd werden, heb ik gezwegen 
ik was geen communist.

Toen de socialisten weggevoerd werden, heb ik gezwegen 
ik was geen socialist.

Toen ze de katholieken oppakten, heb ik niet geprotesteerd 
want ik was geen katholiek.

Toen ze m ij oppakten
was er niemand meer ٠٨٦ te protesteren...

Anti-fascisme werkgroep 
Spaarndammerbuurt

De gevolgen worden op de 
werkenden en werklozen af- 
gewenteld door het opvoeren 
van de werkdruk, verlaging 
van loon en uitkeringen. De 
regering doet er nog een 
schepje bovenop door te be- 
zuinigen op gezondheids- 
zorg, onderwijs, sociaal-cul- 
turele voorzieningen en 
volkshuisvesting. Bovendien 
verlagen zij de salarissen van 
de ambtenaren nog eens ex-

Juist nu eensgezind optreden 
van de bevolking nodig is 
voor behoud van de werkge- 
legenheid en verworven

Nog steeds hangt het wel en wee van het sociaal-medisch 
centum ,Het Ho^rak' aan een zijden draadje, maar er is wel 
een kleine hoop. De definitieve datam is verschoven van 1 
maart naar 1 mei. Dan wordt 'definitief dadelijk of het ge- 
zondheidscentrum wel of niet in Het Vergeten Eind gebo،;wd 
gaat worden. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om 
een en ander voor elkaar te brengen.

len), zodat er in de loop van 
het jaar een geheel nieuw be- 
stuur kan aantreden.2 
Totzover de tussenstand be- 
treffende het Houtrak. We 
hebben nog twee maanden 
de tijd om het sociaal-me- 
disch centrum in het Verge- 
ten Eind te realiseren.

Het door de Wijkraad inge- 
stelde Aktiecomité Houtrak 
Vooruit, die als taak mee ge- 
kregen had om via de politiek 
de realisatie van het centrum 
alsnog te bewerkstelligen, 
ging voortvarend aan de slag. 
Zij schreef brieven aan de 
vakbonden, schippers en be- 
drijven in de directe omge- 
ving met de vraag om morele 
ondersteuning. De adhesie 
kwam in de loop der weken 
b in n d ru p p e le n . De com- 
missie sprak met diverse frac- 
ties van de politieke partijen 
in de gemeenteraad en had 
een onderhoud met de wet- 
houder voor de Volksgezond- 
heid. Dit alles had tot gevolg 
dat de gemeente aan het 
werk ging om te zoeken naar 
een oplossing. Op verzoek 
van de commissie had de 
wethouder een gesprek met 
de drie artsen. Uit dit gesprek 
bleek dat een oplossing mo- 
gelijk moest zijn.

٦ . Op dit moment is de ge- 
meente druk doende met 
de Rijksoverheid om naar 
aanleiding van de gerezen 
problemen bij verschillen- 
de sociaal-medische cen- 
tra in Amsterdam  een 
voorlopige definitieve re- 
geling op te stellen, waar 
de overnamekosten en de 
inschaling geregeld wor- 
den, tot nader order van 
een wettelijk landelijke re- 
geling.
Aan de hand van zo'n re- 
geling zal bekeken worden 
in hoeverre de eisen van 
de drie artsen ingewilligd 
kunnen worden.

2. Het is de bedoeling dat er 
een nieuw bestuur komt, 
die op basis van de ruimte 
die er politiek geschapen 
is, verder kan werken aan 
de realisering van het SO- 
ciaal-medisch centrum-

Pater Berntsen

Open inloop Waar- 
heidzaaltje
Op Knollendamstraat 2 is 
sinds een jaar het zaaltje van 
de CPN-afdeling Spaarndam- 
merbuurt. We willen dit ?٩ ٩ ١ - 
tje ook gebruiken voor politie- 
ke aktiviteiten van élle men- 
sen uit de buurt. Daarom heb- 
ben we elke dinsdagavond 
een open inloop vanaf 8 uur 
tot omstreeks 10 uur om met 
elkaar te diskussiëren en in- 
formatie uit te wisselen. We 
denken eraan ook regelmatig 
een politiek thema aan de ٠٢- 
de te stellen.
Belangstellenden zijn van 
harte welkom.

Namens het bestuur van 
de CPN-afd. Spaarn- 

dammerbuurt 
Rein de Jong

Om een sociaal-medisch cen- 
trum  te kunnen laten functi- 
oneren is het noodzakelijk dat 
zo'n centrum financiën bin- 
nen krijgt. De meest voor de 
hand liggende bron van in- 
komsten is via de in loon- 
dienst treding van de huisart- 
sen. Huisartsen krijgen van 
het ziekenfonds per patiënt 
per jaar een zeker bedrag als 
vergoeding toegekend. Hier- 
van wordt door de arts zijn/ 
haar personeel betaalt, zijn/ 
haar schuld die opgebouwd 
is door de overname van de 
praktijk van de voorganger 
afbetaalt en voorziet de arts 
zichzelf en zijn/haar gezin in 
het levensonderhoud.
De arsten vragen als zij bij 
een centrum in dienst treden 
een grote financiële vergoe- 
ding (overnamekosten of 
goodwill geheten) teneinde 
die schulden te kunnen afbe- 
talen. Verder willen ze een 
goede salariëring als ze in 
loondienst treden.
De eisen van de drie, op dit 
moment weer op één lijn zit- 
tende, artsen, waren dusda- 
nig dat financiële bijspringing 
van de Rijksoverheid (WVC) 
noodzakelijk bleek. Dit gaf 
weer problemen want er be- 
staat geen wettelijke landelij- 
ke regeling op dit moment. In 
het geval van het Houtrak be- 
tekent dat er nog geen oplos- 
sing aangaande de overname 
geregeld is.ï
De arts Garnier heeft nog im- 
mer problemen met het in 
dienst treden bij de stichting. 
Er is ook nog geen oplossing 
gevonden voor de baliefunc- 
tig. Hierdoor kon de wethou- 
der voor de Volksgezondheid 
In het Colege van B&w niet 
voor die eerste maart de ab- 
solute zekerheid geven dat de 
zaak rond was. De wethouder 
voor de Stadsvernieuwing 
wenste echter snel aan de 
slag te gaan. Een 'nood'op- 
lossing was dus geboden. 
Deze werd gevonden. Voorlo- 
pig zullen er twee tekeningen 
gemaakt worden: een met 
een sociaal-medisch centrum 
en een waarbij alleen wonin- 
gen getekend worden. De 
wethouder voor de Volksge- 
zondheid heeft nu tot ٦ mei 
om de bovengenoemde pro- 
blemen succesvol naar een 
einde te brengen.
Het aktiecomité heeft nog ge- 
sprekken met het DVO gehad, 
waaruit bleek dat het op korte 
termijn niet haalbaar lijkt dat 
de wijkverpleging in het cen- 
trum  komt. (Dit is nog wel een 
klein punt bij de financiering 
van het centrum in verhand 
met subsidiekanalen, maar 
dit is oplosbaar.) De sociaal- 
raadsman in het centrum is 
op dit moment ook niet haal- 
baar.
Het Algemeen Bestuur van 
de stichting 'Het Houtrak', die 
al in december van het vorig 
jaar te kennen gaf dat wat 
haar activiteiten betrof ze re- 
alisering van zo'n centrum 
niet meer zag zitten, is nu af- 
getreden. De vertegenwoor- 
digers van de buurtorganisa- 
ties brengen dit terug naar 
hun organisaties, met de me- 
dedeling dat de organisaties 
zelf de zetels moeten (opvul



KINDERKRANT
Als je de rebus hieron- 
der op kunt lossen, be- 
grijp je vanzelf wat je 
doen moet om een button 
te winnen.ط .

Ü v - t

وخم؟ثء

Stuur je oplossing naar 
v Zeespaarntje in het Po- 
lanentheater

I I I I I
vergeet niet het natte 
washandje mee te nemen 
als je zachtjes naar de 
kamer van de te verwen- 
nen huisgenoot gaat. Je 
knijpt het washandje uit 
boven het slaperige 
hoofd, zet snel het 
dienblad neer en op je 
van te voren aangetrok- 
ken sportschoenen ren 
je snel de duer uit.Het 
grote voordeel is dat 
je op tijd op school 
bent, zelfs op zondag!
Wie er nog lekkere of 
vieze of rare recepten 
heeft of gewone of moei 
lijke, stuur maar op 
naar het Zeespaarntje, 
Polanenstraat 174

L e k k e rb e k je

Om iemand in je huis 
's-morgens opbed eens 
lekker te verrassen! 
Hiervoor heb je nodig: 
beschuit, slagroom, ha~ 
gelslag, nat washandje, 
kopje chocolademelk, 
een dienblad, sport- 
schoenen.
Dit alles zet je de a- 
vond van te voren klaar 
en de wekker om 6 uur. 
Dan sluip je naar de 
keuken en klop je de 
slagroom stijf. Niet ver 
gecen er suiker in te 
doen. Tegen 7 uur ben 
je daarmee klaar en wat 
je nog niet opgesnoept 
hebt, smeer je op de be 
scliuit. daar strooi je 
wat hagelslag overheen, 
je schenkt een beker 
melk in en zet alles op 
een leuk versierd blad.

Hier ben ik weer, jullie eigen MZeespaarntje". ïk 
hoop dat jullie plezier hebben gehad met de kin- 
derkrant van vorige keer.
En hier is dan de tweede editie voor jullie.
Ik heb gehoord dat alle scholen bezig zijn met het 
waterprojekt en vind het leuk als jullie mer daar 
over iets sturen, een tekening of een verhaaltje, 
dan zorg ik er voor dat het de volgende keer in 
de krant komt.
P.S. Net als jullie ben ik van plan naar de ten- 
toonstelling over water te gaan die van 4 tot 8 
april gehouden wordt in het bejaardenhuis 
"De Bogt".

mop: twee koeien: één staat te huppelen en één 
staat te grazen.
Vraagt de een: waarom huppel je? Zei de ander: 
morgen is er een feestje ١̂٦١٦٧ klop ik vast de 
slagroom!

~ van Michael en Zwi (beiden 6 jaar)

-welk oor kan niet horen?
-waarom heeft een aardbei pukkels? 
-welke neus kan niet ruilen?
-welke besjes kun je niet opeten? 
-welke bus kan niet rijden?

HARTELIJK GEFEL1CITE

ze bloemen zijn voor؟D 
de kinderen en juffen 
van de Elisabethschool 
omdat ze verhuisd sijn 
naar hun pas gereno- 
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Het water ٠ ٢

Sportbuurtwerk is meer... 
Volgens Pellemans treft onze 
wijk bet met het weer ؛٢١  de 
komende periode, □aarom 
haken wij erop '١٢٦:

Zeilen- en surfkennisma- 
kingslessen op de Sloterplas 
worden georganiseerd voor 
elke buurtbewoner. Ga met 
de sportbuurtwerkers 'de 
boot in' en neem je vriend(in) 
of familie mee. Net als verle- 
den jaar zijn er weer speciale 
arrangementen voor club- en 
buurthuizen, speeltuinen en 
families (en individuelen). Vol 
is vol, bij teveel aanbod zinkt 
de vloot.

En op het droge

Rolskiën, ook als binnen- 
schoolse activiteit. Lekker 
over de paden van hetjubile- 
rende Amsterdamse Bos. 
Start vanaf het botenhuis op 
de Bosbaan.
Irï april zijn er nog enkele 
skies beschikbaar. Dus niet al- 
leen voorscholen ofgroepen, 
maar ook voor ٧ , buurtbewo- 
ner.

Fitnesskrachttraining

Onze fitness-instructeur blijft 
de hele zomer op zijn schip 
om de deelnemers de juiste 
koers op fitness-krachtsport- 
gebied te wijzen-

Figuurkorrektie

Voor onze dames vanaf 18 
jaar blijft de mogelijkheid om 
aan conditietraining te doen 
op de vrijdagmorgen vanaf و  
uur. Toch leuk als het 'een en 
ander' beter past bij bikini of 
strandset. Of komt ٧ liever op 
de dinsdagavond. Volle bak 
hoor, maar wel gezellig.
De prijzen blijven een la- 
chertje: f 132,— voor een heel 
jaar. £ ٢ zijn ook seizoenkaar- 
ten.

5 me؛-v؛er؛ng

Op het Spaarndammerplant- 
soen wederom  een sportief- 
culturele happening. 
Hor^trainwedstrijden op de 
vierkante meter met elektro- 
nische tijdswaarneming. 
Tour de France op het droge. 
Vijfkamp voor potige lieden 
en een mini-marathon voor 
de jeugd.

Blik vooruit op de zomer

Wederom  vakantieactivitei- 
ten voor onze jeugd. 6 weken 
lang elke dag kinderplezier 
aangeboden door de sport- 
buurtwerkers i.s.m. het Va- 
kantiekomitee Amsterdam  en 
de buurthuizen. Een en ander 
vindt plaats op diverse loka- 
ties binnen en buiten in de 
buurt-

Tenslotte het gewijzigde 
sportprogramma in ons 
sportbuurtcentrum  Bredius. 
(telefoon 847172).

Heeft u overdag een teveel 
aan vrije tijd...?
De sportbuurtwerkers geven 
u gaarne 'de gelegenheid'!

Eetcafé
Vanaf 2 maart 1984 is het Po- 
lanentheater gestart met elke 
vrijdag eetcafé. Incidenteel 
ook op zondagmiddag na een 
volwassenenvoorstelling. 
Heerlijk eten voor kleine prij- 
zen; napraten of van te voren 
genieten. Aan diegenen die 
vegetarisch eten is ook ge- 
dacht. Op bestelling wordt er 
een heerlijke vegetarische 
schotel geserveerd.
Iedereen is van harte wel- 
kom.
Reserveren tussen 14.00 - 
17.00 uur. Tel.: 821311.

SPORT-spreekuur
Meestal kom je naar een 
spreekuur toe om advies of 
om inlichtingen te winnen. 
De sportbuurtwerkers draai- 
en de rollen om. Blijf maarzit- 
ten waar je zit... zeggen zij. 
Want er zijn echt nog kuddes 
wijkbewoners die niet eens 
weten waar de sportkliniek 
staat (Bredius sportbuurt-

M^n heeft wel eens een fiets 
zien crossen op het Spaarn- 
dammerplantsoen, wel eens 
een horde hardlopers of trim- 
mers ؛٨  snelle kledij bij de 
stratenloop zien zweten, wel 
of niet met een speen in de 
mond.
In de verste verte wel eens 
gehoord van zondagavond- 
buurtvoetbal? Het Bredius 
zwembad klinkt een beetje 
bekender in de oren: 
'Uhhhhm  ja, natuurlijk die 
moet openbljven!'

Rolstoelen

Niemand hoeft dus op sport- 
spreekuur te komen. Sport- 
buurtwerkers zijn altijd bereid 
de recreatiesport op uw bord 
te deponeren, vlak voor uw 
huisdeur. En als je toevallig 
niet goed ter been bent, dan 
staan er 3 sportrolstoelen ter 
beschikking in Bredius om 
ook mindervalide wijkbewo- 
ners van het (aangepaste) 
sportaanbod te laten genie- 
ten. Bredius is geschikt voor 
invalidengebruik. De slogan: 
Dik, dun, arm o f rijk 
Bij ons loop je  niet te kijk!

ه5  jaar Amsterdamse 
Bos

Er zijn plannen om als buurt 
een steentje bij te dragen aan 
de festiviteiten rond het jubi- 
lerende bos. Reeds nu wor- 
den (sportieve) buurtbewo- 
ners gepolst om voor het 
Spaarndammer Otympiade- 
team uit te komen. Tezamen 
met teams uit andere wijken 
wordt er gestreden om de 
Amsterdamse Bos-bokaal. 
Trek de sportbuurthuiswer- 
kers aan hun jas om de laat- 
ste n ie u ^ je s  omtrent ditjub i- 
leum te vernemen.

Zaterdag 28 april (try-out)

Spektakel met ,DE SESSIE' 
van Hans □gtvoet onder re- 
gie van Rose Thesing.
De Sessie is een uitvergrote 
botsing tussen ideaal en 
werkelijkheid.
Aanvang: 20.30 uur 
Toegang: f 7,50 / CJP f 5,-

Zondag 2و april

Concert.
Een gevarieerd opera en ope- 
retteconcert uitgevoerd door 
leerlingen van Mieke Westra. 
Aan de piano: Martha Sar- 
stad.
Aanvang: 15.00 uur 
Toegang: f 5,- / CJP f 3,50 
Na de voorstelling eetcafé

٦ t/m  5 mei wordt georgani- 
seerd door het 5 mei-comité

Zondag 6 mei

Het Amsterdams Jazz Orkest
met een repertoire dat niet 
Avantgardistisch is of Glenn 
Miller-achtig. Composities 
van eigentijdse Amerikanen 
als Don Schamber, Chuck Sy- 
are en [es Hooper. Heden- 
daagse Bigbandmuziek. 
Aanvang: 15.00 uur 
Toegang: f3 ,-

مSiصص
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Maandag 7 mei

□e Filmclub woo Spaarn- 
dam presenteert THE RE□ 
SHOES (kinderfilm  voor alle 
leeftijden).
Aanvang: 14.00 uur 
Toegang: gratis

Dinsdag 8 t/m  zondag 20 mei

FUSION
Het Polanentheater wil even- 
als vorig jaar een intercultu- 
reel theaterfestival organis- 
ren: FUSION II. Dit zal dan 
van 8 mei t/m 20 mei in ons 
theater plaatsvinden. Doel- 
stelling van FUSION II is: Het 
bestrijden van vooroordelen, 
discriminatie en racisme door 
de mogelijkheid te bieden dat 
verschillende groepen met el- 
kaar in kontakt komen en ken- 
nismaken met elkaar en el- 
kaars cultuur, d.m.v. theater. 
Deze konfrontatie van uit- 
drukkingsvormen, kan laten 
zien wat de verschillende 
groepen gemeen hebben en 
waarin zij verschillen en wat 
zij van elkaar kunnen leren. 
Daardoor wordt de mogelijk- 
heid geopend voor meer be- 
grip en respect en samenle- 
ven op grond van acceptatie 
en gelijkwaardigheid. Ook, 
het betrekken van zoveel mo- 
gelijk buurt-, wijk- en stadsbe- 
woners bij dit festival als toe- 
schouwer, als speler en als 
diskussiant. Let op de aan- 
kondigingen!
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Zaterdag 21 april

Bloemgroep met TOKEN van 
Martin Schüler.
TOKEN is een toneelstuk dat 
handelt over de omstreden 
rol van de ^c h ia tr is c h e  
hulpverlening, over gedwon- 
gen en vrijw illig  opgenome- 
□e□ en opnamen.
Facetten die onder meer wor- 
den belicht zijn de gevolgen 
van een verblijf in een groot- 
schalig instituut, de invloed 
op mensen tijdens zo'n ver- 
blijf, het vervreemden van de 
'werkelijkheid' of het ontken- 
nen daarvan.
Met deze produktie wordt ge- 
tracht meer inzicht te geven 
in en een aanzet te geven tot 
de discussie over het nut en 
doel van ^ych iatrische  in- 
richtingen.
Martin Schüller schreef op 
basis van onderzoek en im- 
provisaties de tekst. TOKEN 
wordt gespeeld door Loes 
Vos, Tingue Dongelmans en 
Martin Schüller in de regie 
van Wiek Ederveen Jansen, 
techniek Piet Hoedjes. 
Aanvang: 20.30 uur 
Toegang: f 7,50 / CJP f 5,-

Dinsdag 24 april

Theatergroep Macöus met □E 
G E B E T E N  HOND (vanaf 10 
jaar - kindervoorstelling) 
Tijdens de tweede wereld- 
oorlog zit Kees op de Mulo. 
Drie mensen zijn voor Kees 
belangrijk: Marleen, een klas- 
genootje, mevr. Smit, zijn lie- 
velingslerares en zijn vader. 
Aanvang: 14.00 uur 
Toegang: gratis

Dinsdag 24 april

Theatergroep Camelion met 
een Poppenvoorstelling (van-

Aanvang: 14.00 uur 
Toegang: gratis

Donderdag 26 april

De filmclub  woo Spaarn- 
dam vertoont PETER EN DE 
VLIEGENDE AUTOBUS (alle
leeftijden)
Aanvang: 14.00 uur 
Toegang: gratis

Donderdag 26 april 
Vrijdag 27 april (première)

Plots met VIOOL 
Twee musici ontmoeten el- 
kaar op het moment dat zij 
beiden even geen zicht heb- 
ben over hun leven. Al snel 
blijkt dat zij totaal verschillen- 
de opvattingen hebben over 
muziek.
Aanvang: 20.30 uur 
Toegang: f 7,50 / CJP f5 ,-

Woensdag 11 april

De soepgroep met DE TRA- 
NEN VAN ROBIN HOOD
(vanaf 7 jaar - kindervoorstel-

Robin Hood stond aan het 
hoofd van 84 stoere mannen. 
Zij beroofden de rijke mensen 
en verdeelden de buit onder 
de armen. Grote liefde voor 
lady Marian. Een voorstelling 
over liefde en vriendschap. 
Aanvang: 15.00 uur 
Toegang: gratis

Donderdag 12 april (premiè-

Vrijdag 13 april 
Zaterdag 14 april

Japonica met GELUK 
BRENGT SCHERVEN (blij-
spel) van Hans van Wijngaar- 
den.
A anvang :2030 uur 
Toegang: f 7,50 / CJP f 5,-

Zondag 15 april

K INDER TH EATERWERK-  
PLAATS treedt op. Een voor- 
stelling voor kinderen, döor 
kinderen.
Aanvang: 15.00 uur 
Toegang: gratis

Zondag 15 april

Schuin Overdwars met 
SCHUIN OVERDWARS
Amuserend cabaret, in dit 
hokje zetten wij onszelf. Want 
in Nederland, zoals ٧ weet, 
moet alles in een hokje. Dit is 
dus om de keuze, van thuis- 
blijven of komen, eenvoudi- 
ger te maken. Wij zingen en 
praten over de dingen die ons 
bezighouden. Er zit genoeg in 
maar ٧ kunt zelf kiezen wat ٧ 
eruit wil halen. Ons stand- 
punt is dat wij een onderhou- 
dende voorstelling willen ge- 
ven, die niet zwaar op de 
maag valt. Want er zijn al ge- 
noeg instant puddingen. 
Aanvang: 20.30 uur 
Toegang: f5 ,-
Voor de voorstelling eetcafé 
vanaf 17.00 uur.



DE HULPVERLENING

SLAAP
In september zal er gestart worden met een 
siaapcursus voor de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt. Deze cursus is bestemd voor 
mensen, d؛e slaapproblemen hebben. In dit stukje 
wil ik ٧ wat algemene informatie over slapen en 
slapeloosheid geven.

Slapen
Ons normale leven vraagt om een regelmatige afwisseling van 
waken en slapen. De overgang van waken naar slapen gaat 
heel geleidelijkj; na een dag werken zult ٧ moe zijn. ٧ zult dan 
misschien na het eten of later op de avond wat doezelig wor- 
den en dat is het sein om te gaan slapen.
Er vinden dan meestal een heleboel handelingen plaats, zoals: 
kleding op een bepaalde manier neerleggen, toilet maken, Ie- 
zen in bed, enz. Voor veel mensen zijn deze handelingen elke 
avond weer een hulpmiddel om in slaap te vallen.
Als ٧ dan in bed ligt, voelt u dat ٧ zich langzamerhand ont- 
spant, □w aandacht voor de omgeving wordt minder en uw 
spieren worden slapper. ٧ glijdt als het ware in slaap. Terwijl ٧ 
insluimert kan het voorkomen dat er beelden als in een film  
aan u voorbijtrekken. Ook zult ٧ bij ٧ zelf of bij uw partner wel 
eens gemerkt hebben dat er tijdens het insluimeren plotselin- 
ge spiertrekkingen optreden die ٧ voor een zeer kort moment 
doen opschrikken. Bijvoorbeeld het plotselinge gevoel dat ٧ 
van de trap valt; u probeert zich aan iets vast te grijpen, dat lukt 
niet. Echter vóór dat ٧ neerkomt schrikt ٧ op. Deze spiertrek- 
kingen worden veroorzaakt door kleine willekeurige uitbarstin- 
gen van activiteit in de hersenen. Over het algemeen zult ٧ rus- 
tig inslapen.

ADRESSEN/
SPREEKUREN

Het maatschappelijk werkteam 
voor de Spaamdammer- en 
Zeeheldenbuurt:
dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 10.٠٠ tot 11.30 ٧٧٢, 
Polanenstraat 1, te،.: 84253م; 
op maandag en woensdag van
10.00 to t 11.30 □٧٢ in Bokking- 
hangen, Barentszplein 65.

Buurtmaatschappelijk
werk
buurthuis Verzet:
spreekuur: dinsdagavond 
18.3Q-20.Q0uur 
Hembrugstraat 156a, 
tel.; 840124

Huisartsen:
Barend V. Duin + ءهءل ٣٠٠١
Tasmanstraat 9, tel: 828552;
B. Geslinga
Sociaal-medisch centrum  
Bokkinghangen,
Barentszplein 65, tel: 237417;
F. Garnier
Zaanhof123, tel: 828996;
D. de Vries
Na$saukade 2, tel: 840133. 
Spreekuren: afspraak maken 
tussen 8.00 en 11.00 ٧٧٢. Avond 
en weekend: Centrale □ekters- 
dienst, tel: 642111, □itsluitend 
voor spoedgevallen.
Spreekuur buurthuismaat- 
schappelijk werkster 
Loes van Hilten 
Buurthuis De Piraat 
Maandagavond van 20.00 tot
22.00 uur. Woensdagochtend 
telefonisch, tel: 247589, Rogge- 
veenstraat12
Wijkverpleging
m a a n ^ g  tm  vrijdag tussen
13.00 en 14.00 uur. 
Zaandijkstraat 13, tel: 840031.
Wijkpost voor bejaarden
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag  van 9.30 tot 11.00 uur 
Spaarndammerstraat 141, 
tel: 829694.

Burenhulp
Maandag 14.00-16.00

9.30-11.30vrijaag
H r le m m e rd ijk  58 
Tel. 261208

Opbouwwerk
Telefonisch bereikbaar: Pola- 
nenstraat 174, 
tel: 860578

Comité Wijkverbetering 
Spaarndammerstraat (CWS)
iedere ochtend van 9.30 tot 
11.30
Spaarndammerstraat 143, tel: 
825853.
Wijkopbouworgaan
Spaarndam w oo
maandag t m vrijdag  9.00

Polanenstr. 174, tel: 829773■
Advocatencollectief
Spaarndammerbuurt
Knollendamstraat 11-13, post- 
bus 14732,1001 LE Amsterdam, 
٢ ): 868687■
spreekuen: maandag van 
16-00 to t 18.30 uur in de Knol- 
lendamstraat.
Sociaal Raadsman
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag  van 9.00 to t 12.00 uur 
en dinsdagavond van 18.30 tot
20.00 uur.
Knollendamstraat 87, tel: 
829302 tussen 14.00 en 16.00.
Voorpost bureau 
hestuurskontakten
maandag en woensdag van 
10-00 to t 12.30 uur. 
Tasmanstraat 11a, tel: 5523471.
Fysiotherapie Bokkinghangen
dagelijks van 8 to t ca. 1 5.00 uur‘, 
woensdag alleen 's morgens 
van 10-11 uur. Barentszplein 65.
Schoolmaatschappelijk werk, 
het ABC
1e Nassaustraat 5, tel: 860324 
of 860346

Wat nog erger is, is dat ge- 
bruik van slaapmiddelen het 
natuurlijke ritme van de ver- 
schillende soorten slaap in de 
war gooit. Men voelt zich dan 
's morgens niet fit. Men kan 
op staan met een katerge- 
voel, zonder een druppel al- 
cohol gedronken te hebben.

Wat doen we ٨ ٧ ?

In onze cursus willen we pro- 
beren ٧ van die slapeloos- 
heid af te helpen. In de vol- 
gende krant zal ik u meer ver- 
tellen over de cursus zelf.

Katharina 
Kluyskens 

namens de 
dienstverleners

Stichting Tegen H as  

١٨٨■ zoekt nieuwe
vrijwilligsters
Stichting Tegen Haar Wil 
biedt hulp aan vrouwen en 
meisjes die seksueel mis- 
bruikt zijn. De Stichting be- 
staat uit een 24-uurs telefoni- 
sche hulpdienst, de werk- 
groep Vrouwen Tegen Ver- 
krachting (individuele ge- 
sprekken en praatgroepen) 
en de Werkgroep tegen Sek- 
suele Kindermishandeling 
binnen het Gezin.
De 24-uurs telefonische hulp- 
dienst zoekt nieuwe vrijw illig- 
sters. Wij vragen:
—  een tijdsinvestering van 

minimaal 10 uur per week 
(d.w.z. één dienst van 6 
uur en een dagdeel voor 
overleg);

—  minstens een jaar mee- 
werken;

—  interesse om mee te den- 
ken over het functioneren 
van de Stichting.

Als je hierin geïnteresseerd 
bent, graag een briefje naar 
Tegen Haar Wil, postbus 
14691, 1001 LD Amsterdam. 
Vermeld ook even op welke 
dagen je kunt werken. Speci- 
aal voor dinsdag en donder- 
dag zoeken wij nog nieuwe 
vrouwen.

Groetjes,
Inez

en slaap ا

Op middelbare leeftijd wor- 
den de droomslaap erïde die- 
pe slaap korter, en wordt de 
tijd die in lichte slaap wordt 
doorgebracht langer. Oudere 
mensen kunnen daardoor 
makkelijker wakker worden. 
Vaak worden 's ochteds al- 
leen de momenten van wak- 
ker worden onthouden. Men- 
sen denken daarom al gauw  
dat ze slechter slapen dan 
vroeger. De totale slaaptijd is 
echter meestal gelijk met de 
slaaptijd van vroeger. Vooral 
omdat oudere mensen meer 
tussendoor slapen (middag- 
'
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Mensen die niet kunnen sla- 
pen, grijpen maar al te vaak 
naar een hulpmiddel. Zij be- 
ginnen misschien met een 
ouderwets huismiddeltje, 
maar uiteindelijk komen ve- 
len bij de dokter terecht met 
een verzoek om slaaptablet- 
ten. Deze tabletten kunnen 
heel nuttig zijn om tijdelijke 
slapeloosheid te verminde- 
ren, die bijvoorbeeld het ge- 
volg is van verdriet, een ziek- 
te of pijn.
Mensen gaan er soms een 
gewoonte van maken om el- 
ke avond een dosis slaapmid- 
delen te slikken. Dit heeft tot 
gevolg dat men aan die be- 
paalde dosis gaat wennen, 
zodat die dosis niet meer zo 
goed helpt.
Om toch te blijven slapen 
moet men dan een grotere 
dosis in gaan nemen of een 
zwaarder slaapmiddel. Men 
went daar ook weer aan, en 
wéér is er een grotere dosis 
nodig, enz. enz.

is gebleken dat zo iemand 
wel degelijk slaapt en meest- 
al langer dan hijzelf denkt.
De mogelijkheid bestaat ook 
dat iemand 's nachts meerde- 
re keren wakker wordt, mid- 
denin een droom. Hij/zij valt 
dan weer in slaap, maar 
wordt 's morgens toch onuit- 
gerust wakker. Valt de per- 
soon namelijk weer in slaap, 
dan gaat hij/zij niet verder 
met de droom  waar die afge- 
broken was.
Nee, hij/zij begint weer hele- 
maal opnieuw  met de liçhte 
slaap. Gebeurt dit meerdere 
keren in een nacht, dan heeft 
die persoon niet genoeg tijd 
in de diepere en droomslaap 
doorgebracht en zal h؛j/z؛j 
zich 's morgens niet fit voe- 
len.

Aantal uren slaap

Misschien heeft ٧ intussen 
reeds (terecht) gemerkt dat ٧ 
niet per se 8 uren slaap nodig 
heeft, maar wel een regelma- 
tig verlopende slaap van goe- 
de kwaliteit. Mensen verschil- 
len onderling in het aantal 
uren slaap dat nodig is om 
aan deze 2 eisen te voldoen. 
Wanneer ٧ bijv. 8 uur slaapt 
en ٧ bent vermoeid bij het 
ontwaken, hebt ٧ of niet ge- 
noeg slaap gehad of ٧ hebt 
slecht geslapen, of (en dat 
kan ook) ٧ hebt te veel gesla- 
pen.

Wat hierboven geschreven 
staat geldt in het algemeen. 
Dus als u iets leest dat bij u 
niet voorkomt, dan is er geen 
enkele reden om ٧ ongerust 
te maken.

Een gezonde slaap

Bij het begin van het slapen is 
de slaap nog zeer licht (dat wil 
zeggen dat ٧ vrij gemakkelijk 
wakker kunt worden). Daarna 
wordt de slaap dieper en zult 
٧ ook gaan dromen. Heel 
vaak zult ٧ zich dit niet herin- 
neren. Toch droomt ieder- 
een. Deze drie verschillende 
soorten slaap: lichte slaap, 
diepe slaap, droomslaap, ko- 
men elk ongeveer 4 5 ف keer 
per nacht voor. Echter wel 
steeds in dezelfde volgorde. 
Alle soorten slaap zijn be- 
langrijk voor de gezondheid. 
De diepe slaap is het meest 
belangrijk. Daar rust u het 
meest van uit. De droomfase 
is echter ook heel belangrijk. 
Waarom dat zo is, is nog niet 
helemaal duidelijk.
Het aantal uren zegt niets 
over het feit of ٧ zich 's mor- 
gens uitgerust voelt of niet. 
Het is de kwaliteit (dus niet de 
hoeveelheid) van de diepe 
slaap die ٧ een uitgerust ge- 
voel geven. Ook de volgorde 
van de soorten slaap is heel 
belangrijk.

Slapeloosheid

Veel mensen denken dat sla- 
peloosheid een totaal gebrek 
aan slaap is, maar dat bestaat 
niet. Slapelozen zijn geen 
mensen die niet kunnen sla- 
pen, maar die wel veel tijd 
nodig hebben om in slaap te 
vallen, 's morgens te vroeg 
wakker worden of 's nachts 
vaak tussendoor wakker wor- 
den.

De meeste mensen herinne- 
ren zich die periodes erg 
goed. Een slechte slaper, die 
beweert ,dat hij geen oog 
heeft dicht gedaan', zegt w at 
hij van die nacht heeft gevon- 
d e n ال. diverse onderzoeken آ؛

VROUWENSTEUNGROEP 
voor vrouwen met een uitkering
Vanaf 5 maart 1984 is het adviesspreekuur van de vrouwen- 
steungroep uitgebreid.
Wie kunnen bij ons terecht?
Vrouwen en meiden die
—  problemen hebben met WW, WWV, RWW, Bijstand of daar 

informatie over willen hebben;
—  klachten hebben over ambtenaren en uitkeringsinstanties;
—  actie willen voeren.
Wij willen naast het geven van advies en informatie, de positie 
van vrouwen rond uitkeringen verbeteren door publiciteit en 
het voeren van acties.
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00

٧٧٢.
Adres : Gldersekade 101, 4 hoog, Amsterdam.
Telefoon :239411



bibliotheekAktievergadering IJ-boulevardNieuws vanuit ^e Wijkraad

In 1984 bestaat de ◦penbare 
bibliotheek, filiaal Nova Zem- 
bla, 30 jaar.
Op 1 maart 1954 werd dit fili- 
aa، ٧^٨  de openbare bibii- 
otheek geopend ؛٨  de Noza 
Zemblastraat 90a. Op dat mo- 
ment had men een zaal ter 
beschikking van het gebouw  
Ons Huis. [a ter kregen ^ e  er 
nog twee lokalen bij.
In 1981 werd het nieuwe ge- 
bouw  geopend in de Spaarn- 
dammerstraat 490. Wij zijn 
trots dat we zo'n fijne, grote 
bibliotheek hebben in de 
Spaarndammer- en Zeehel- 
denbuurt. Daarom vieren we 
feest.

Op 8 maart heeft wethouder Van der Vlis de gelegenheid ge- 
kregen om zijn plannen met de □-boulevard uiteen te zetten. 
Hij kreeg deze gelegenheid op een aktievergadering belegd 
door het Aktiekomitee Zeeheldenbuurt en het Wijkopbouwor- 
gaan Spaarndam, die zeer druk werd bezocht door buurtbe- 
woners en vertegenwoordigers van instellingen inde buurt. 
De wethouder was er/ naar eigen zeggen, op voorbereid dat 
met hetgeen hij kwam vertellen, hij niet de handen op elkaar 
zou krijgen. Deze voorspelling is uitgekomen.
Zoals iedereen ongetwijfeld ren die de nu al ondervonden

Op 16 mei willen wij ٧ allen 
welkom  heten. Wij organise- 
ren een wedstrijd voor de Ie- 
zers (ouders en kinderen) en 
hopen ٧ om 17.30 uur 's mid- 
dags een drankje en hapje te 
kunnen aanbieden.
[e t u op de affiches en de 
aankondigingen die in april in 
de wijk verspreid zullen wor- 
den.

openbare bibliotheek 
filiaal Noza Zembla 

Spaarndammerstraat 490

Vadertje Staat

We moeten bezuinigen, daar 
is bijna iedereen het over 
eens. Alleen waarop? Wat is 
belangrijker, het nieuwste 
model kruisraket of goede 
kinderopvang voor iedereen. 
Het bedrijfsleven moet inves- 
teren in robots, daarom moe- 
ten de schoolklassen groter. 
Vrouwen beheren de huis- 
houdknip, over het alg؟ - 
meen, en moeten dan ook uit- 
vissen waar de noodzakelijk- 
ste boodschappen het goed- 
koopst zijn en nog eetbaar en 
toonbaar bovendien.
Bij ontslagen gaan de vrou- 
wen er het eerst uit omdat ze 
of geen vast kontrakt hebben, 
of het laatste gekomen zijn, of 
een deeltijdbaan hebben. 
Vrouwen betalen meer belas- 
ting als ze getrouwd zijn en 
krijgen na hun W W  geen ا س  
of een uitkering. En vadertje 
staat bestaat nog maar voor 
een heel klein deel uit vrou- 
wen.
Je gaat je als vrouw  toch din- 
gen afvragen. Je w ilt er over 
praten of er iets aan doen. In 
ieder geval heeft het vrou- 
wenfeest duidelijk gemaakt 
dat je niet de enige vrouw  
bent met deze sores.
Tot zover het hoe en waarom  
van de viering van internatio- 
nale vrouwendag op 8 maart.

X X I I I
Rest me alleen nog iets heel 
belangrijks: iedereen die 
heeft meegewerkt het vrou- 
wenfeest tot zo'n sukses te 
maken,, van harte bedankt.

Gerdie Mesman

en later alleen maar toene- 
mende overlast effektief zou- 
den bestrijden.
Overlast van gevaarlijke uit- 
laatgassen bestrijdt men niet 
met dubbele ramen. Een be- 
tere weg trekt meer verkeer 
aan en dit verkeer zal bij pro- 
blemen een uitweg zoeken 
middels sluipwegen, en daar- 
door de nodige overlast extra 
veroorzaken.
Het dringende beroep dat de 
wethouder deed op de aan- 
wezigen ^ ١٦٦ zitting te nemen 
in de b ^ l^ in g s k o m m is s ie  
werd door de vergadering 
met verontwaardiging van de 
hand gewezen: aan inspraak 
achteraf hadden de aanwezi- 
gen geen behoeften, immers 
aan het tracé is niet meer te 
tomen.
Dat de aanwezigen het hierbij 
niet zullen laten zitten, bleek 
op het eind van de vergade- 
ring, toen een motie aange- 
nomen werd om naar de mi- 
nister te gaan, bij voorkeur 
met de wethouder, om daar 
alsnog 25 miljoen los te peu- 
teren.
Kortom, er zal heel wat water 
door het IJ stromen alvorens 
de IJ-boulevard door de Van 
Diemenstraat zal lopen.

beschouwd, waar te pas en te 
onpas over beschikt kan ^ ٠٢- 
den. Ook gesprekken met 
'deskundigen' of 'autoritei- 
ten' zijn vaak om bang van te 
worden. Als er iets stuk is en 
je een technisch bureau op- 
belt krijg je in negen van de 
tien keer te horen: 'zit de stek- 
ker er wel in, mevrouwtje?' 
Als je bijstand gaat aanvra- 
gen moet je uitleggen waar- 
om er geen man voor jezorgt. 
Als je met je geld niet uitkomt 
omdat het gewoon te weinig 
is, kun je niet rekenen of ben 
je te dom. 'Maar mevrouwtje 
toch, pas toch op.' En hoeveel 
moeite kost het om als vrouw  
in een vergadering waar veel 
mannen zitten (ook in onze 
wijk) het woord te krijgen en 
je argumenten besproken te 
krijgen voordat men overgaat 
tot iets anders?
Al deze reakties van 'de maat- 
schappij' stellen een vrouw  
niet bepaald op haar gemak 
en je moet heel wat angsten 
en onzekerheden overwin- 
nen, alvorens met die maat- 
schappij in kontakt te treden.

En er is ©©k ٨٠  ̂
diskrimiiiatie!

Dubbel moeilijk hebben de 
'buitenlandse' vrouwen het. 
Bovenop al deze angsten en 
gevoelens van onveiligheid 
komt nog het feit dat ze heel 
vaak gediskrimineerd wor- 
den, door mannen én door 
vrouwen. Dat is vrouw  en on- 
veiligheid in het kwadraat. 
Verheugend was het daarom  
dat er uit Erankrijk drie strijd- 
bare Marokkaanse vrouwen 
waren gekomen om met de 
(Marokkaanse) vrouwen hier 
te praten over hun ervaringen 
en de oplossingen die ze had- 
den gevonden.

weet, heeft Van der Vlis geko- 
zen voor een IJ-boulevard die 
dwars door de Van Diemen- 
straat loopt, İ.P.V. achter de 
pakhuizen van de Van Die- 
menstraat. Rij verdedigende 
deze keuze met een aantal ar- 
gum en ten :
- dit gewijzigde tracé is voor 
2/3 het plan zoals dat met de 
buurt is opgesteld;
- de mogelijkheden van de 
gemeente zijn niet onuitput- 
telijk en 25 miljoen meer is 
ook voor de gemeente veel

- het* verkeersaanbod zal niet 
toenemen, er zal dus geen 
nieuwe situatie ontstaan;
- er zullen in de Van Diemen- 
straat een aantal maatregelen 
getroffen worden die de over- 
last, die nu al bestaat ook vol- 
gens de wethouder, zal be- 
perken: g ^ id ^ o la t ie .  Van 
Diemenstraat niet langer ge- 
vaarlijke stoffenroute, veili- 
ger situatie Barentszplein.
De aanwezige organisaties 
en bewoners hadden geen 
goed woord over voor de 
ideeën van de wethouder. 
Men probeerde de wethou- 
der met verve ervan te over- 
tuigen dat de door hem voor- 
gestelde maatregelen geen 
wezenlijke maatregelen wa-

vervolg van I I
ten van een van verkrachting 
verdachte manspersoon. 
Juist op vrouwendag zou uit- 
spraak gedaan worden in de- 
ze zaak. De advokate is de 
zaak komen toelichten. Mede 
hierdoor kreeg het thema 
'Vrouw  en Veiligheid' direkte 
verbinding met de soms ver- 
bijsterende praktijk. Overi- 
gens werd dit ook indringend 
in beeld gebracht door mid- 
del van fotoos van onze wijk 
bij avond.
Het motto vond ook zijn 
weerslag in de informaties- 
tands van diverse organisa- 
ties voor vrouwen op ver- 
schillende gebieden van vei- 
ligheid en belangenbeharti- 
ging. Erwas veel materiaal en 
men voerde tal van gesprek- 
ken.

Maar m evrowtje  
toch...

Vrouw  en veiligheid is een 
motto wat, helaas, niet zo- 
maar is gekozen. Veel vrou- 
wen voelen zich niet veilig en 
kunnen er zonder uitzonde- 
ring over meepraten.
De onveiligheid heerst over- 
al. Hoeveel vrouwen durven 
's avonds hun huis niet meer

Veel vrouwen durven hun 
deur niet te openen als er ge- 
beid wordt. Veel vrouwen 
durven niet alleen of met een 
vriendin op stap te gaan  أ؛ال.
angst voor allerlei opmerkin- 
gen van de 'heren' der schep- 
ping. En zeker ook niet inge- 
beeld is de angst voor al die 
mannen die het recht denken 
te hebben aan je lijf te zitten. 
En als je getrouwd bent wor- 
den vrouwen in sommige ge- 
vallen legaal als lijfeigenen

leg misbruikt om haar eigen 
zin door te drukken. Zij is er 
ook heilig van overtuigd dat 
de gemeente zich door de NS 
maar wat op de mouw ا  و و أ  
spelden.
Naar aanleiding van deze te- 
rugrapportage en de diskus- 
sie op de wijkraad, heeft de 
wijkraad besloten de deelna- 
me nog even voort te zetten, 
in ieder geval tot april, en om 
samen met de aangetrokken 
deskundigen alternatieven 
voor de plannen van de NS te 
ontwikkelen.

Westerpark
Over het Westerpark en de 
uitbreiding daarvan wordt al 
geruime tijd gediskussieerd. 
De wijkraad moest nu over 
een aantal zaken een stand- 
punt innemen:
- de wijkraad is er voor dat er 
in 1992 een Floriade gehou- 
den wordt in het Westerpark, 
omdat dat de enige manier is 
om binnen betrekkelijk korte 
tijd een goed park te krijgen. 
Wel moet daarbij bedongen 
worden dat de toegang tot 
het park gedurende de voor- 
bereidingsfase zoveel moge- 
lijk gewaarborgd blijft en dat 
tijdens de Eloriade de buurt- 
bewoners gratis naar binnen 
kunnen. De keuze voor een 
Floriade mag niet betekenen 
dat het noodzakelijke onder- 
houd op de lange baan ge- 
schoven wordt.
- de wijkraad steunt de kin- 
deboerderij in haar opvat- 
ting dat de boerderij in de 
nieuwe situatie gelegen moet 
zijn tegenover de huidige lig- 
plaats.
- over de bestemming van de 
GEB-gebouwen wordt bin- 
nen de wijkraad verschillend 
gedacht. Sommigen willen 
deze gebouwen bestemmen 
voor invaüde-voorzieningen; 
anderen zagen een ideale 
mogelijkheid hier voor een 
centraal wonen-projekt; weer 
anderen wensten in dit park 
deren wensten in dit park 
voorzieningen van sociaal- 
culturele aard; weer anderen 
vonden een kantoorfunktie of 
een kombinatie van de moge- 
lijkheden de meest ideale op- 
lossing. De wijkraad kon het 
hierover niet eens worden, 
daarom zal dit punt op een 
volgende vergadering van de 
wijkraad terugkomen.

Naast deze drie belangrijke 
punten, passeerden een aan- 
tal zaken van verschillende 
aard, in een sneltteintempo: 
zoals de IJ-boulevard, de be- 
zuinigingen op het badhuis, 
verkiezing wijkraadsleden.

Als ٧ geïnteresseerd bent in 
deze onderwrpen, dan bent ٧ 
van harte welkom, elke derde 
donderdag van de maand. 
Agenda's en overige stukken 
kunt ٧ op het sekretariaat af- 
halen: WOO-Spaarndam, Po- 
lanenstraat 174■

De wijkraad heeftop  16febru- 
ari weer vergaderd. De be- 
langrijkste punten op de 
agenda waren:
—  de verplaatsing van de 

dagmarkt
—  4/6 sporen-overleg
—  Westerpark.

De verplaatsiig van de 
dagmarkt

De ambtelijke projectgroep 
onderhandelde met de dag- 
markt over een verplaatsing 
van deze winkel naar het in- 
dustrieterrein. De dagmarkt 
was hiertoe niet ongenegen 
als deze verhuizing tenminste 
definitief zou zijn. Maar nu 
vast is komen te staan dat op 
zijn vroegst pas in januari '86 
begonnen kan worden met 
de bebouwing van dit indu- 
strieterrein, is de verhuizing 
van de dagmarkt op losse 
schroeven komen te staan. 
Daarbij komt ook nog dat de 
winkeliers een mogelijke 
nieuwe vestiging van de dag- 
markt niet zo zien zitten.
Via de projektgroep kwam de 
informatie naar voren dat te- 
genover de huidige dagmarkt 
in de Spaarndammerstraat 
de Edah een winkel wil vesti- 
gen. Aangezien zowel de dag- 
markt als Edah beiden beho- 
ren tot het V&D-concern, ver- 
moedt de Wijkraad dat er een 
spelletje gespeeld wordt om 
zoveel mogelijk geld te slaan 
uit deze situatie. De Wijkraad 
drong er op aan ervoor ئ  zor- 
gen dat dit niet zou gebeuren. 
Er ontstond op de Wijkraad 
een diskussie over het feit of 
er wel of niet een derde SU- 
permarkt bij mocht komen. 
Een aantal mensen  vonden 
van niet, omdat dit konkur- 
rentie zou betekenen voor de 
winkeliers; anderen vonden 
dat veel konkurrentie gezond 
was omdat op deze wijze de 
prijzen laag zouden blijven; 
weer anderen waren van me- 
ning dat de supermarkten op 
deze wijze van plan waren de 
dienst uit te gaan maken. Zo- 
als ٧ zult begrijpen kwam de 
Wijkraad hier niet uit en be- 
sloot hierover een volgende 
keer verder te praten. Opval- 
lend was dat de vertegen- 
woordiger van de winkeliers 
in de wijkraad niet aanwezig 
was terwijl hij wist dat dit 
punt aan de orde zou komen.

4/6 sporenoverleg

Er vindt tot nu toe overleg 
plaats over de uitbreiding van 
de sporen. Ook de buurt doet 
daaraan mee. De vertegen- 
woordigers van ons bij dat 
overleg deelden in het tus- 
sentijds verslag mee dat tot 
op dit moment niet bereikt is 
wat men bereiken wilde, nl. 
aangetoond zien dat deze uit- 
breiding noodzakelijk was. 
□es Visser liet niet na te be- 
nadrukken dat de NS dit over

Redaktie Aktiekran
Wij zoeken voor onze redaktie enthousiaste mensen met be- 
langstelling in of ervaring met journalistiek. Ook vragen wij 
(amateur)fotografen die op basis van onkostenvergoeding 
voor foto's willen zorgen. Wij bieden een gezellige, stimule- 
rende werkkring.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand  die het leuk vindt om niet 
in een gespreid bedie terecht te komen, maar die ervan houdt 
de handen uit de mouwen te steken en op te bouwen, 
u  kunt zich opgeven bij Joger de Jong, wijkopbouworgaan 
Spaarndam, Polanenstraat 174, tel.: 829773.
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Nieuws van de 
hulpverlen^

Ingezonden
brieven

Ook aan de Zoutkeetsgracht, 
naast het oude pakhuis, zijn 
onlangs drie panden door de 
gemeente verworven. Ook 
hier wordt momenteel een 
onderzoek naar de mogelijk- 
heden van renovatie gehou- 
den, dat rond dezelfde tijd, 
mei 1984, afgerond zal zijn. 
Ook daar zal dan een voor- 
lichtingsavond worden ge- 
houden, eventueel (als reno- 
vatie daar ook mogelijk blijkt) 
gevolgd door een enquete. 
Voor de beide stukken zou 
uitvoering van een kleine 
beurt rond augustus van dit 
jaar kunnen starten. Als er 
echter renovatie uit de bus 
komt, zal dit minstens ٦ jaar 
later zijn, i.v.m. uitplaatsing 
van de bewoners.

Herman Sier 
GPV

2 maart 1984

Projektgroep moet blijven
De gemeente ٧٧؛ ! de projektgroep beknotten in zijn administra- 
tieve uren, en vindt zelfs dat door de bezuinigingen de groep 
na 1 januari 1986 zonder voorzitter moet draaien.
Wat is een projektgroep? □at is een club ambtenaren van ver- 
schillende afdelingen, die zich intensief met de stadsvernieu- 
wing in een wijk bemoeit, en die verplicht is te overleggen en 
rekening te houden met de buurtbewoners. Zo'n projektgroep 
heeft minder macht, dan we wel eens zouden willen. Het voor- 
deel ervan is, dat onze buurt met bekende, op hun terrein aan- 
spreekbare mensen te maken heeft, waarmee gemakkelijk 
kontakt kan zijn, en waarmee dikwijls ook goed valt samen te 
werken.

3. Moet de projektgroep in de 
toekomst afgebouwd wor- 
den, dan dient er eerst een 
beheerstruktuu opgezet te 
worden, waardoor er een, 
buu^gericbte bewaking van 
de resultaten van de stads- 
vernieuwing kan plaatsvin- 
den.
4. Op andere terreinen, bijv. 
woonomgeving, voorzienin- 
gen, bedrijven en winkels, 
blijft een goede ambtelijke 
onders tek ing  onontbeerlijk, 
□e buurtorganisaties AKZ, 
cws en VOO hebben een 
adres naar de gemeenteraad 
geschreven, waarin wordt 
gevraagd om niet mee te 
gaan met de B en W-plannen 
om de projektgroep Spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt 
nu al te gaan afbouwen.
De projektgroep Spa/Zee 
moet blijven, mits die dan 
wél bereid is om in belangrij- 
ke zaken zoals de IJ-bouleva- 
rad binnen het gemeentelijk 
apparaat duidelijk op te ko- 
men voor die bewoners, 
waarvoor ze door de ge- 
meente zelf verantwoordelijk 
is gesteld.

AKZ

Woningverbetering in de Barentszstraat
Enige tijd  geleden heeft de gemeente de panden Barentsz- 
straat 155 t/m  201 verworven, Deze panden zullen worden 
overgedragen aan woningbouwvereniging Eigen Haard. En 
dan zal er wat aan de woningen moeten gebeuren. Maar wat? 
In ieder geval kan de zogenaamde 'kleine opknapbeurt' wor- 
den uitgevoerd, □it betekent, kort samengevat, dat het achter- 
stallig onderhoud wordt uitgevoerd, en dat het kasko, de romp 
van de panden, zodanig wordt opgeknapt dat ze weer min- 
stens zo'n 15 jaar meekunnen. Eventuele aanschrijvingen die 
nog niet zijn uitgevoerd worden ook meegenomen. Hieraan is 
geen huurverhoging verbonden.
Als de bewoner dat wil, kan in de woning een douche worden 
aangebracht en/of de keuken worden vernieuwd. Hier zit wel 
een huurverhoging aan vast, namelijk f 28,45 voor keuken of 
douche, f 37,50 voor beide verbeteringen samen.
De huur wordt nooit hoger dan de 'maximaal redelijke huur' 
volgens het puntensysteem. Deze ligt, na een kleine beurt, 
voor deze woningen op ca. f 230,-. Tot zover de kleine opknap- 
beurt. Maar kan er nog méér?

Op 3 januari is er, op een ver- 
gadering met de bewoners, 
het Aktiekomitee Zeelhelden- 
buurt. Eigen Haard en de ge- 
meente uitgebreid gepraat 
over kleine beurt en renova- 
tie, en wat hiertussen de ver- 
schillen zijn voor de bewo- 
ners. In de maand mei van dit 
jaar, wanneer het onderzoek 
afgerond is, krijgen de bewo- 
ners een voorlichtingsboekje 
waar alles in staat, en wordt 
er opnieuw  een voorlich- 
nngsavond gehouden. Daar- 
na zullen de bewoners, als 
ook een komplete renovatie 
mogelijk is gebleken, via een 
enquete zelf beslissen over 
wat er moet gebeuren.

Dit wordt momenteel onder- 
zocht door de diensten Bouw- 
en Woningtoezicht en Volks- 
huisvesting. Zij onderzoeken 
of een echte renovatie tech- 
nisch en financieel haalbaar 
is. En of dan ook eventuele 
samenvoegingen, om de klei- 
ne woningen groter te ma- 
ken, haalbaar zijn.
□e gemeente gaat er van uit, 
dat woningen als deze, met 
een oppervlak van ca. 40 m^, 
zonder samenvoeging, na re- 
novatie maximaal f 215,- (ex- 
clusief c.v.) mogen kosten. 
Maar is dit met de huidige 
subsidieregels haalbaar? Dit 
alles wordt momenteel door 
de gemeente onderzocht.

De Spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt zijn de eerste 
stadsvernieuwingswijken 
van Amsterdam. Door veel 
en langdurig aktievoeren, 
door strijd en overleg, heb- 
ben de bewoners samen met 
de ambtenaren van de pro- 
jektgroep voor grote veran- 
deringen gezorgd. Veel WO- 
ningen werden gerenoveerd, 
er kwam een bejaardenhuis, 
er werden en worden veel 
nieuwe woningen gebouwd. 
Ook aan voorzieningen werd 
er het nodige bereikt, wat ook 
hard nodig was. Langzamer- 
hand gaat het met de buurten 
de goede kant op.
De komende jaren zullen wij 
echter, gezien de vele nog 
niet afgemaakte projekten, de 
ondersteuning van een volle- 
dige projektgroep nog heel 
hard nodig hebben.
1. Door de beperking van het 
aantal nieuw te bouwen WO- 
ningen (de zgn. kontingente- 
ringsproblematiek) dreigt de 
stadsvernieuwing ernstig 
vertraagd te worden.
2. Sinds korte tijd wordt op 
grotere schaal het partikulie- 
re woningbezit aktief aan- 
geschreven, en geprobeerd 
wordt aan te kopen, vooral 
ook in de Zeeheldenbuurt! 
Het partikuliere woningbezit 
is in onze beide buurten on- 
geveer 1/3 deel van alle WO- 
ningen. Gezien de tijd die dit 
soort procedures meebrengt, 
zal er voor de projektgroep 
nog vele jaren werk zijn؛

٧١

Aktiekomitee ,Zeehelden- 
buurt'
ل . Eerdhuyzen, Barentszstraat 
256. tel: 265914

Secretariaat: G. H. Lasschuit, 
V. Heemskerkstraat 12, tel: 
254664

Vergaderadres:
't Turfschip, Roggeveenstraat 
12, tel: 247589

De Piraat blijft open

Op 1 december '83 besloot de 
gemeenteraad, dat 6 buurt- 
huizen gesloten moeten wor- 
den, en dat er 3 alleen nog als 
dependance met een schoon- 
maker mogen blijven be- 
staan. Dat zag er eerst som- 
ber uit voor de Piraat. Na 
overleg wordt nu de Piraat en 
hftt Haarlemmerbuurthuis als 
één voorziening gerekend (in 
een werkgroepvoorstel, dat B 
en w nog moeten goedkeu- 
ren), met behoud van de ge- 
bouwen en van de uren be- 
taalde krachten. De akties 
voor het behoud van de Pi- 
raat zijn nu voorlopig opge- 
schort. Het kan ٧ ٠ ٠ ٢  onze 
buurt w ٣ ٧ ٠ ،؟ ٠ • 
gen hebben, ه ع  hei Haarlem- 
merbuurthuis en de Piraat als 
één voorziening worden ge- 
zien. Waakzaamheid blijft ge- 
boden. De Piraat moet voor 
de Zeeheldenbuurt behou- 
den blijven!

AKZ

٠ ٠ ٠ ٠ ٠

ف؛؛أ م ه ه ق م د ة iء

Barentszstraat
woestijn
Op 6 februari is de herprofile- 
ring van onze buurt begon- 
nen met de Van Linschoten- 
straat en een deel Barentsz- 
straat. Riolering, waterlei- 
ding, kabels, nieuwe stoepen 
en bestrating. De Roggeveen- 
straat en de rest van de Ba- 
rentszstraat zijn volgens de 
gemeente omstreeks 1 april 
aan de beurt; daar zijn de be- 
woners 3 a 4  maanden de 
klos. De Van Neckstraat zit in 
de planning rond 1 augustus 
en zal circa 2 maanden open 
zijn. Tenslotte begint men op
1 oktober met de Van Heems- 
kerkstraat en de Houtmanka- 
de, waarmee dan vóór het 
eind van 1984 alle werkzaam- 
heden en de bestrating in ٠ ٨ - 
ze buurt afgerond zijn.
Wel even slikken en volhou- 
den voor winkeliers en bewo- 
ners. We hopen na deze grote 
operatie een mooiere buurt 
ervoor terug te hebben, waar 
je niet langer struikelt over 
hobbelige stoepen en verzak- 
te bestrating. Dan zijn we vast 
de ellende van de huidige 
woestenij ook weer gauw 
vergeten.

AKZ


