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am btenaren van de gemeente nam de anim© af. 
Iedereen is het er over eens: dit is geen basis 
vo©r verder ©verleg.

IJ-BOULEVARD 
ZACHT El?
Het ٤$ bekend dat de wethouder voor 
de op en ^ re werken in deze 8ا ه ه  
geen zacht ei is. Maar betekent dit 
dat Van der V lis zo hard geworden 
٤$, dat overleggen met hem een ٠٥■ 
verteerbare zaak wordt? Volgens 
sommigen 1اطزق het daar veel op. Het 
overleg met Van der V lis over de 
IJ-boulevard staat op springen. 
Zelfs een zo k eu rd e club a ls de 
Kamer van Koophandel denkt er 
over haar medewerking op te zeg- 

Wat is  er aan de hand.

Druk ه ء  de ketel
Inmiddels hebben de partijen een apart ©verleg 
©pgestart. Daarin zijn, met behulp van een 
deskundige van de R©tterdamse dienst van de 
Openbare W erken, een aantal varianten ©p het 
eenzijdige v©©rstel van Van der Vlis ontwik- 
keld. E r wordt nu druk ©verleg gepleegd met 
vetegenw©©rdigers van politieke partijen in de 
gem eenteraad om er vo©r te z©rgen dat ©nze 
v©©rstellen in ieder geval verder uitgez©cht en 
als serieuze alternatieven bespr©ken worden. 
We hebben al de steun van de PSP, de PPR 
en het CDA.
£ ٢ bestaat goede ho©p dat ©©k andere partijen 
©nze vo©rstellen zullen overnemen. Dan kan 
een motie in de Raad de w ethouder er toe 
dwingen zijn standpunt te herzien.
Als de samenwerking tussen de belanghebben- 
de partijen net zo goed blijft als dat zij nu is, 
moet dit mogelijk zijn. In de v©lgende krant 
h©©rt u meer van ©ns!

namens de W erkgroep w©©n©mgeving 
Sj©erd Teunisse

De wekker loopt
Zoals u weet zijn onlangs met de gemeente 
onderhandelingen gestart over het verleggen 
van de drukke en gevaarlijke d©©rgaande r©ute 
©ver de spaarndam m erdijk, de Tasm anstraat 
en de Van Diem enstraat in de Zeeheldenbuurt. 
Onze buurt heeft daar trouwens al meer dan 15 
jaar geleden ©p aangedrongen.
Alle partijen die daarbij betrokken zijn, heb- 
ben een uitn©diging ©ntvangen deel te nemen 
aan dit overleg. We noem en een aantal: de 
Wijkraad van de ^ a rn d a m m e rb u u rt ,  het Ak* 
tiekommitee Zeeheldenbuurt (AK Z), de v©lks- 
tuinders van z©nneh©ek, de binnensehippers, 
de Kamer van K©©phandel, de Amsterdamse 
Raad ٧٠٠٢ het Verkeer en het W ijkeentrum 
d’Oude Stad. M aar sp©edig bleek dat er over 
het tracee van de nieuwe weg niet te praten 
viel. Elk voorstel voor een verlegging werd 
afgewezen. De onvrede bij de deelnemers nam 
steeds meer toe.
Men was niet van plan alleen maar te praten 
over de kleur van de stoeptegels. Ook bij de

Van Aktiekrant naar Buurtkrant
Voor u ligt het eerste exemplaar van de nieuwe Buurtkrant. Deze nieuwe 
Buurtkrant is het resultaat van de kritiek die de afgelopen tijd van diverse zijden 
naar voren is gekomen; het lezersonderzoek dat dit voorjaar heeft plaatsgevonden 
en  de diskussies binnen de redaktie.
Dit alles is in een stroomversnelling terecht gekomen doordat het beschikbare geld 
om aan de krant uit te geven, vanwege gemeentelijke bezuinigingen, met ruim 
20% is verminderd.
De redaktie stond dan ook voor de niet geringe opgave om met veel minder geld 
een beter produkt te maken.
Behalve een andere naam en een ander uiterlijk zijn er nog een aantal belangrijke 
veranderingen:

(met uitzondering van de maanden juli en 
augustus) en wel de vierde week van de maand. 
Of de Buurtkrant inderdaad een betere krant 
worden zal, laten we graag aan uw oordeel 
over. Wel zouden we het op prijs stellen als u 
ons dat zou laten weten. Ook zouden we het erg 
op prijs stellen als u ons op de hoogte hield van 
de onderwerpen die naar uw mening in de krant 
meer aandacht zouden behoeven.
Ook andere suggesties, opmerkingen, brieven 
zijn van harte welkom, o p  deze plaats willen 
we al diegenen bedanken die eraan meegewerkt 
hebben deze nieuwe opzet mogelijk te maken. 
In het bijzonder willen we al diegenen bedan- 
ken die in het verleden en ook nu er 
telkens weer voor zorgen dat u de krant tijdig 
bij u in de bus krijgt.

De redaktie

— Er komt nu één krant voor de gehele 
spaarndam m er- en Zeeheldenbuurt. Een nood- 
zakelijkheid, juist in een tijd waarin alleen 
saamhorigheid nog tot positieve resultaten lei-

— Meer dan tot nu toe zal de Buurtkrant 
informatie bevatten welke van belang is voor de 
buurtbewoners. E r zullen algemene mededelin- 
gen in staan zoals b.v. de agenda van de 
voorstellingen die in het Polanentheater plaats 
zullen vinden; de vergaderingen die de versehil- 
lende aktieve werkgroepen houden.
— Er zullen speciale nieuwsrubrieken in staan 
met rieuws/informatie/aankondigingen en der- 
gelijke voor bijvoorbeeld bejaarden, bewoners 
van de Zeeheldenbuurt, jongeren, buitenlan- 
ders.
— De buurtkrant zal maandelijks verschijnen

KULTUUR 
IN DE BUURT

EEN VORM VAN LEVEN?
De redaktie van de Aktiekrant vond het een goed idee om na de succesvolle vorige 
uitgave over vakantie, nu een editie te maken over kuituur. Maar dat is moeilijk!

^ o t^ n ts - c h r is te l i jk ,  communistisch, socialis- 
tisch. Waarschijnlijk toch wel vanuit die strijd- 
kuituur-

WOON- 
OMGEVING
Kuituur als woonomgeving. Een groot deel van 
de spaarndam m erbuurt was wat de huizen- 
bouw betreft grauw — door de renovatie 
opgelost. Echter ook vanaf de twintiger jaren 
zijn hier de kunstwerken van architectuur 
neergezet. De Amsterdamsche School ’t Schip, 
Zaanhof, Spaarndammerplantsoen, Tasman/ 
Nova Zemblastraat. Voorbeelden van menselij- 
ke bouwkultuur. Beide omgevingen, de asgrau- 
we bouwkultuur zoals als de schone bouwkunst 
zullen ongetwijfeld invloed hebben gehad zo- 
wel op die strijdkultuur als op die verenigings- 
kuituur-

T E N S L O T T E
Enfin, de redaktie nam de handschoen toch op 
en we hebben geprobeerd, als oprechte ama- 
teurs, hartstochtelijke vrijwilligers, echter men- 
sen met idealen, ideeën, principes en meningen 
toch ons aan het onderwerp kuituur te wagen. 
Zonder enige pretenties. Overtuigd als wij zijn 
dat de mens een sociaal wezen is, die leeft en 
niet buiten de ander kan en binnen dit leven — 
even op aarde — onderhevig is aan patronen, 
kultuurpatronen, aangegeven door het feit van 
je geboorte, je afkomst, je omgeving, die 
maatschappij. Met één groot gegeven of je in 
de Spaarndammerbuurt woont of aan de Goud- 
kust, in Marokko of Nederland, Amerika of 
Europa geboren. Wij willen leven, werken en 
een dak boven ons hoofd. En daar moet een 
goed ocial/m aatschappelijk  kultuurpatroon 
voor zijn, dat we zelf kunnen maken, afdwin- 
gen, voor strijden.

W ant toen we erover begonnen te praten 
binnen de redaktie bleek al dadelijk dat ieder 
zijn eigen mening/idee had over kuituur. 
Natuurlijk, algemeen was men het erover eens 
dat kunst kuituur is. Toneel, ballet, muziek, 
boeken, schilderijen, het beoefenen daarvan of 
genieten daarvan is met Kuituur bezig zijn — zo 
zijn we opgevoed of niet soms? M aar klaverjas- 
sen, biljarten, voetballen is dat dan geen 
kuituur? D aar zijn ook mensen — en zeker in 
onze buurt — mee bezig, beoefenen of genieten 
ervan. Kuituur is een vorm van leven in een 
bepaalde periode. Hoe woon je, waar werk je 
of niet, hoe ga je met je vrouw/man, kinderen, 
familie en vrienden om. Deze vorm van kuituur 

. is aan veranderingen onderhevig. Denk maar 
eens aan de levenswijze, manier van opvoeden, 
wonen, leren en werken van de generaties van 
voor de oorlog en de generaties van na de 
odHog. Vraag b.v. iets over de politiek, sexuali- 
teit of godsdienst aan een mens van boven de 
zestig jaar of aan een mens onder de dertig jaar. 
Er zullen verschillende antwoorden komen. 
Ogenschijnlijk liggen daar kloven tussen.

ANDERE 
KULTUREN
Neem onze eigen Spaarndammerbuurt. Daar 
leven en wonen tegenwoordig buurtbewoners 
uit diverse landen, van buiten Nederland, 
buiten Europa, van totaal andere werelddelen, 
andere kuituren. Slechter of beter?
In een arbeidersbuurt, en dat is de spaarndam - 
merbuurt, kan je je afvragen is er een arbei- 
dersbuurtkultuur? Een vorm van omgaan met 
elkaar van arbeiders, ook aan ontwikkelingen 
onderhevig. Als we denken hoe de arbeiders in 
deze buurt voor de oorlog met elkaar woonden, 
in de oorlog en dan nu anno 1984. (Die oorlog 
en elke oorlog is één groot kultuurbreekpunt 
voor de gehele mensheid. Daarom moeten wij 
altijd streven naar een vredeskuiïuur.) Vraag 
het de oude buurtbewoners — de geborene en 
getogene — ze zullen je idealistische verhalen 
vertellen van strijd, solidariteit, armoede en 
ellende, schulden. ,,En een pret dat we hadden, 
gezellig!أ” Als je de foto’s, de statistieken en de 
rapporten van die jaren over de buurt bestu- 
deert was het anders. Wel komt uit de 
gegevens, dat de spaarndam m erbuurt inder- 
daad een enorme ,,strijdkultuur” had. Domela 
Nieuwenhuis, de Socialisten, de Communisten, 
de Anarchisten, de Trotskisten. Zij waren allen 
aanwezig. De eisen, de voorstellen, de strijd- 
methoden van die kuituur waaierden uit naar 
andere buurten, naar de gehele stad, het land 
zelfs. Deed elke spaarndam m erbuurter mee 
aan die strijdkultuur. Neen, helaas toen ook al 
niet؟؟؟ In die jaren kwamen de arbeiders uit 
Groningen, Friesland, D rente en Zuid- 
Nederland binnen de buurt op zoek naar werk 
en dak en brachten hun eigen kültürele levens- 
gewoonten mee.
H et aardige is ook, dat de Spaarndammerbuurt 
altijd een goed kultuurpatroon heeft gehad 
voor wat betreft clubhuiswerk, speeltuinwerk, 
toneelclubs, muziek- en zangverenigingen. De 
zangkultuur. Menig havenarbeider of bouwvak- 
ker zong op zondagmorgen het hoogste opera- 
lied ,,Lach dan Paljaso” , ,,M artha, M artha” . 
De Canzoniliederen ,,o sole M io” , De Jantjes 
,,Je bent niet mooi, je bent geen knappe 
vrouuuuwwwww!أ !” .
Denk eens aan de sportclubs DWS, de spar- 
taan, de Germaan, v&v. Op allerlei kültürele/ 
godsdienstige grondslagen: . . . . . .



Van ,,die Braecke” tot Suikerplein
Schetsen en taferelen uit het ,,grijze” verieden van de Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt.

Deel 1 Het verhaal van de fortificatie

D E N K S P R O N G
Wanneer begint de geschiedenis van onze buurten?
Geen gemakkelij'ke vraag want als we terug k^ken naar het verleden kunnen we 
op grond van verschillende overweginge^ andere begindata kiezen. Toch is 
iedereen het er wel over eens dat de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt hun 
huidige ,,moderne” uiterl^k kregen in de jaren 1870-1885. Het waren immers 
deze ]aren die zorgden voor de industrie, waardoor de bevolking toestroomde.
De koortsachtige activiteiten van die ]aren zorgden ervoor dat onze buurten hun 
hedendaagse ,,geïsoleerde” ligging ten opzichte van de overige stadsgebieden kreeg.

dium in de openbaarheid brengen levert altijd 
grote kans op ...... speeulatie!
Voordat je als gemeente je stad wilt uitbreiden 
zal je over de grond moeten beschikken die je 
bij de stad wilt betrekken, ?articulieren zullen 
dan ook als het belang van de grond voor de 
gemeente groter wordt deze grond zo duur 
mogelijk verkopen. De gemeente wenste de 
gronden buiten de Haarlem m erdijk erg graag in 
haar bezit te krijgen. De heren Cromhout en 
Oetgens bezaten veel land buiten de Haarlem- 
merdijk. , ,o p  twaalf januari 1622 werd een 
aecoord bereikt. De gemeente zou van Crom- 
hout en Oetgens alle erven kopen buiten de 
Haarlem m erpoort buitendijks voor /  35.- (een 
vermogen voor die dagen) per roede (1 roede=  
+3.7 m tr)” . Of de speculant Oetgens familie 
was van de ex-burgemeester Oetgens, die daar- 
voor de ؟^ ^ fa b rie k m e este r  was en mede- 
ontwerper van het plan, vertelt de geschiedenis 
helaas niet.
De gemeente kon nu gaan beginnen met het 
ontwikkelen van het verkregen gebied. Het 
waren deze ontwikkelingen die leidde tot het 
ontstaan van ?rinseneiland, Realeneiland en 
Bickerseiland. Deze laatste kreeg haar naam 
vanwege de bemoeienissen van de rijke koop- 
man Bickers. Hij huurde de grond van de 
gemeente en liet er grote scheeps- en reparatie- 
werven bouwen: deze familie Bickers leverde 
later nog vele burgemeesters in onze stad.

In 1876 kwam het Noordzeekanaal gereed, 
twee jaar later was het W esterkanaal, de 
verbinding van Noordzeekanaal met de Kost- 
verlorenvaart, eveneens gereed. In 1882 vestig- 
de de W estersuikerraffinaderij zich op het 
Industrieterrein waar in ’87 de !.ama'ïre en de 
Van Noordtgracht de fabriek verbonden met 
het W esterkanaal.
Door de aanleg van de spoorlijn naar het nieuwe 
Centraal Station werd een messcherpe afbake- 
ning naar de Staatsliedenbuurt en de Haarlem- 
m erbuurt getrokken. W erkgelegenheid voor de 
ftvee buurten kwam door de s u ^ e r a ^ a d e r i i ,  
de Engelse gasfabriek die in 1885 geopend werd 
en de concentratie van alle hout- opslag en 
-aanvoer in deze buurten. Binnen vijfentwintig 
jaar werden de beide buurten volgebouwd met 
woonblokken.
Ondanks deze relatief late periode van ontstaan 
zijn er nog steeds namen die herinneren aan 
een oudere periode, een periode die vöör die 
afbakening ligt. In de zeventiende eeuw was 
Amsterdam op het hoogtepunt van haar faam 
en macht. Ze was het centrum van de ,,wereld- 
”handel en wenste dat ook te laten zien, zo 
kwam men er toe om een groot fortificatieplan 
te ontwikkelen, het zgn. halve maan project.

HET ‘HALVE MAEN’

kolofon
De Buurtkrant is een uitgave van het Aktie 

Comité Zeeheldenbuurt, het Comité Wijkver- 
betering Spaarndam m erbuurt en het Wijkop- 
bouworgaan spaarndam .

H et redaktieadres is: ?olanenstraat 174, tel. 
829773.

De ondertekende stukken vallen onder ver- 
antwoordelijkheid van de auteur. Niet onderte- 
kende stukken vallen onder de verantwoorde- 
lijkheid van de redaktie.

u  kunt s tik G e n /b r i^ e n /o ^ e rk in g e n /su g -  
gesties sturen naar het redaktieadres.

De redaktie behoudt zich het recht voor 
stukken niet te plaatsen.

Aan dit num m er werkten mee: Bob M orriën, 
Sonja de Vries, Nel Breedveld, Zaitounie, Jan 
Eric Burger, Friso Hiem stra, Wim Flaat, Joger 
de Jong, Rosa Mendels, G erda Lasschuit, 
Freddy M ijnheer, Bert Helmers, R .R . Hessing. 
Drukkerij: D ijkman 
Oplage: 7000 expl.

Uiterste i^everdata v a n  kopij en 
v e r h ^ n i n g s d a t a  B u u r t k r a n t

U ite rte  inleverdata kopij: 25 septem ber 
30 oktober 
27 november

Verschijningsdata Buurtkrant: 20 september
18 oktober 
22 november 
20 december

lange na niet zoveel waren als anderhalve eeuw 
daarvoor. Zo waren er molens op de plek van 
het huidige W itte Huis (hoek Nassaukade, 
W ittestraat), op de plek waar nu de GG en GD 
gehuisvest is in het W esterpark, er v/aren er een 
aantal gelegen aan de trekvaart en nog een 
verderop aan de spaarndam m erdijk, terwijl er 
ook nog drie molens op de schansen stonden.

De Haarlem m erpoort van Hendrick de Key- 
ser, gebouwd in 1618/’19, was nog niet gesloopt 
en de spitse, barokke toren domineerde de 
omgeving. Voor deze poort lag een lange 
smalle brug waar de diligence net overheen 
kon. Bij de intree van de paardetram  wordt 
deze brug dan ook verbreed.

De stadsfortificatie was sterk vervallen en 
overal begroeit met gras, waardoor het zich 
uitstekend leende voor een uitje of een piek- 
nick. Wie een indruk wil krijgen hoe die 
fortificatie eruit gezien moet hebben, moet eens 
een kijkje gaan nemen bij de oude vesting van 
Naarden.

Al met al leek het buiten de poort toch nog 
op een van die dromerige schilderijen van onze 
zestiende-eeuwse meesters, zoals die te zien 
zijn in het Rijksmuseum.
Maar er waren grote veranderingen op komst!

wordt vervolgd. P .B ern tsen
j . E. Burger

CURSUS AMSTERDAM
Traditiegetrouw organiseert de Vereniging 
voor Heemkennis ,,Ons A m sterdam ” ook dit 
jaar weer een cursus over Amsterdam. Op een 
twaalftal donderdagavonden wordt in woord en 
beeld aandacht geschonken aan allerlei aspec- 
ten die Amsterdam tot een boeiende en interes- 
sante stad maken. Om m aar een paar voorbeel- 
den te noem en komen, naast uiteraard de 
geschiedenis, aan de orde: stadsplattegronden, 
architectuur, beelden, torens, kunstgeschiede- 
nis, geveldetails en stadsvernieuwing.
Deze lezingen —  meest met dia’s — worden 
gehouden in de aula van de Louis Bouwmees- 
terschool, gelegen aan de L. Bouwmeesterstr. 
14 (hoek F. Calandlaan). N oteert u even de 
data: 11 en 25 oktober, 8 en 22 novem ber en 13 إ 
december 1984; 10 en 24 januari, 7 en 28 
februari, 14 en 28 m aart en 18 april 1985. We; 
beginnen precies om 8 uur en streven er naar, 
om 10 uur klaar te zijn.
Gezien de overweldigende belangstelling in 
vorige jaren verdient het aanbeveling u voor 1 
oktober a.s. schriftelijk aan te melden bij de 
cursusleider, u krijgt dan de complete agenda؛ 
thuisgestuurd. De cursus zelf is geheel gratis, er 
wordt alleen een inschrijfgeld gevraagd van 
ƒ 10,- te voldoen op de eerste avond aan de 
zaal. L. j .  V. Zutphen, cursusleider, Oldengaar- 
de 76, 1083 TK Amsterdam. Tel. 020 - 422760.

werd geplaatst op de plaats waar tegenwoordig 
de brandweerkazerne staat achter de Haarlem- 
merpoort. Dit bolwerk werd vernoemd naar de 
enige jaren aangelegde waterkering, een zoge- 
naamde stenen beer en heette dan ook de 
Westerbeer-

,,Alle dese soo oude als nieuwe bolwerken 
hebben in de voorsz. Jare 1672 haere bijsonde- 
re namen becomen om bij tijden van alarm, het 
stellen van ’t canon, als anders, onderscheyden 
te komen w orden.”

Bovenop deze bolwerken kwamen molens te 
staan, graanmolens, die de namen van de Bok, 
de V er(re)kijker en de Beer droegen. Ze waren 
te bereiken via een zandpad, ‘het smalle pad’, 
dat achter de vestingmuren langs liep.

Deze verdedigingslinie werd omgeven door 
een grote brede gracht, de Singelgracht, welke 
ook vandaag de dag nog aanwezig is. De gracht 
vlak achter de verdedigingslinie aan de binnen- 
kant werd vanwege de vele touwslagerijen (=  
lijnbanen) die eraan gelegen lagen de Lijn- 
baansgracht genoemd.

Deze fortificatie samen met de uitbreiding 
van de stad trok vele bezoekers en heeft 
ongeveer twee eeuwen stand g e h o u d en .

ا س  ZIEN WE 
ROND 1800

H et land buiten de ommuring was nog zeer 
landelijk. In die gebieden waar nu de Hugo de 
Groot en de Staatsliedenbuurt zijn, waren hier 
en daar wat fabriekjes en wat huizen. De 
Spaarndammerbuurt was waterig weiland waar 
een hoge dijk doorheen liep. Het grote middel- 
eeuwse binnenmeer ‘die Braecke’ was verdwe- 
nen en daarvoor in de plaats waren nu twee 
kleine meren ter hoogte van de spaarndam m er- 
dijk gekomen waar enige buitenhuizen 
waren. V erder was het W esterpark toen nog 
grotendeels water.

De H aarlem m ertrekvaart, gereedgekomen in 
1631/’32, werd intensief gebruikt door de trek- 
schuitvervoerders.

De waterhoeveelheid was toch al flink terug- 
gebracht doordat men veel bagger uit de stad in 
deze buurt gedumpt heeft.

Opvallend waren de vele molens die het 
landschap toen nog sierden, hoewel het er bij

De oude vestingwallen

HET VERVAL
De achttiende en de negentiende eeuw waren 

voor onze stad eeuwen van stagnatie en langza- 
me achteruitgang. Amsterdam was niet langer 
het middelpunt van de actieve wereldhandel, 
maar bleef wel tot aan het eind van de 
achttiende eeuw het financieel centrum van de 
wereld. Onze rijke voorvaderen vonden het 
makkelijker hun geld te beleggen en te rente- 
nieren dan om hun kapitaal te verkrijgen via de 
onzekerheid van de grote vaart.

Geld stoppen in de steeds meer in verval 
rakende ommuring, die uit oorlogtechnisch 
oogpunt haar functie verloren had, werd als 
verspilling gezien. Steeds meer en vaker ver- 
toefde men liever in de grote buitenhuizen 
langs de Amstel of Vecht of men trok zich terug 
in de kleine pitoreske dorpjes van het W ater- 
landse landschap.

Zo groot was deze veronachtzaamheid dat al 
in 1729 de M uiderpoort ‘spontaan’ instortte. De 
door Hendrick de Keyser gebouwde Haarlem- 
m erpoort zou het nog volhouden to t 1837 en 
moest toen plaats maken voor een meer ‘mo- 
dernere’ doorgang. Bebouwing buiten de stads- 
muren ging zoals dat in de hele geschiedenis 
van de stad te zien was, gewoon door.

Allerlei ‘hinderlijke’ (of schadelijke) indus- 
trieën zoals ververijen en bloedslagerijen wer- 
den daarheen verplaatst.

DE B0GT EN 
DE WESTERBEER

,,D e omwalling tussen de Haarlem m erpoort 
en de Heiligeweg had men eerst van aarde 
opgetrokken. Alleen het buitendijkse gedeelte 
ten noorden van de Haarlem m erdijk werd 
meteen ommetseld. Fas na de voltooiing van de 
omwalling ten züiden en ten westen van de stad 
begon men aan het ommetselen van het weste- 
lijke wal. H ieraan heeft men waarschijnlijk van 
1669 tot 1672 gewerkt.”

Op de plaats waar nu ongeveer het Barentsz- 
plein is kwam het verdedigingsbolwerk ,,de 
Leeuwenberg” dat echter al snel van naam 
verandert in ’t Blaauwhoofd, vanwege de blau- 
we kleur van het arduinsteen waaruit het 
bolwerk is opgetrokken waarvan de dichter 
eens schreef:

,,H et blaauwe bolwerk zult ge in ’t Noor- 
den uit zien munten.

Gelijk een steenen berg, met breede sterke 
punten,

En walkortouwen op d ’afsluiten werd ge- 
schaert.”

D aar waar tegenwoordig het Z u tk ee tsp le in  
is, kwam een tweede bolwerk, dat vanwege de 
knik in de vestingwal de Bogt genoemd werd.

H et laatste bolwerk voor de noordwestzijde

De „Westerbeer”.

PLAN
Rond het jaar 1609 werd er in de stad druk 
gepraat over een nieuw groot, imposant en zeer 
kostbaar project. E r zou wederom een uitbrei- 
ding van de stadsoppervlakte plaats vinden 
zoals dat om de zoveel decennia gebeurde. 
Deze keer echter was het bedoeling dat de 
uitbreiding zo groot zou worden dat men er 
voorlopig geen meer nodig zou hebben. Er 
kwamen drie nieuwe grachten om de oude 
stadskern heen die de namen van Frinsen- 
Keizers- en Herengracht kregen. Daar omheen 
kwam een fortificatie die als een hal^e maan om 
die ,,nieuwe” vergrootte stad lag. H et werd een 
stenen vestingwal met om de zoveel m eter een 
vooruit springend bolwerk.
Amsterdam kon zich deze dure fortificatie 
veroorloven door de komst van vele internatio- 
nale handelaren die het oorlogsgeweld ont- 
vlucht waren.
De Nederlanden waren in oorlog met de 
Spanjaarden sinds jaren. In 1580 veroverden de 
Spanjaarden Portugal waardoor wij verstoken 
werden van de specerijen, terwijl de Spaanse 
verovering van Antwerpen in 1585 ertoe leidde 
dat het internationale handelsnet zich naar 
Amsterdam verplaatste.
De vele godsdienstoorlogen in de omringende 
landen deden veel bekwame handwerkslieden 
eveneens vluchten naar het ,,veilige” Amster- 
dam.
De grote toevloed van mensen deed het bevol- 
kingsaantal snel stijgen. In 1585 waren er nog 
maar 30.000 inwoners, een eeuw later waren er

• 200.000 inwoners! H et waren de rijke kooplie- 
den en de arme m aar bekwame handwerkslie- 
den die ervoor zorgden dat het halve maan plan 
gerealiseerd kon worden.
,,D it plan, waardoor de stad met tweemaal hare 
uitgestrektheid werd vergoot, werd door de 
stadsregeering op 26 april 1610 aangenomen, 
waarbij werd besloten met de uitvoering in het 
westen een aanvang te nem en.” Allereerst 
begon men met de aanleg van een nieuwe 
Waal, een nieuwe haven. D at is het W esterdok 
geworden.
Het was een plan dat de rest van de wereld 
versteld zou moeten doen staan. Z o ’n groot 
project kon natuurlijk onmogelijk binnenska- 
mers blijven, maar plannen in een vroeg sta



verslag vergadering wijkraad
De vergadering van de wijkraad op 15 n©vember stond het eerste uur in het teken van het 
voorstel van het dagelijks bestuur om een lid van de wijkraad te ontslaan. Het 
betreffende lid van de wijkraad bood zijn verontsehuldigingen aan, waardoor het bestuur 
het voorstel tot ontslag introk.
Opvallend in deze diskussie was dat veel wijkraadsleden van mening waren dat leden van 
de wijkraad zich ten opziehte van elkaar, buiten de wijkraad meer kunnen veroorloven 
dan binilen de wijkraad, zonder dat dat gedrag dan konsekwenties heeft voor de 
vergadering van de wijkraad. Een zonderlinge opvatting, lijkt mij.
Laten we in ieder geval hopen dat deze onverkwikkelijke episode voorgoed afgesloten is. 
Een tweede punt waar de emoties hoog opliepen was de bespreking van de statuten van 
de stiehting Hammam.
Met name waren een aantal leden van de wijkraad ontevreden over de wijze waarop 
e.e.a. tot op heden verlopen is. Men wilde voor de toekomst meer garanties voor de 
inbreng vanuit de buurt en de gebruikers van de Hammam. Ook t.a.v. de mogelijk 
kommerciële opzet waren verschillende wr-leden sterk gekant.
In ieder geval is het duidelijk dat er nogal veel verschil van inzicht bestaat over de wijze 
waarop de Hammam gerealiseerd zou moeten worden, los nog van de vraag of de 
Hammam er moet komen. Zowel binnen de M arokkaanse gemeenschap als binnen de 
wijkraad wordt hierover verschillend gedacht.
Afgesproken is dat het db, rekening houdend met de meningen geuit op de W R, e.a. 
verder met de stichting Hammam zal regelen.
Deze wijkraad werden Zaitouni, ?aul van Battum en Frank von Meyenfeldt tot lid van 
de wijkraad gekozen.
Op de extra vergadering van de wijkraad van 22 november werd de begroting van het 
wijkopbouworgaan voor 1985 vastgesteld.

72.000
40.450

30.150
61.875

Begroting 1985
huisvestingkosten
burokosten
personeelskosten: 108 uren, Via 
voorlichting (in^usief Buurtkrant) 
aktiviteiten

— wijkopbouwaktiviteiten 14.375
— edukatieve/em ancipatieakt. 4.600
— kategoraal opbouww. 9.000
— kult. aktiviteiten 24.900
— bijzondere projekten 3.100
— overige aktiviteiten 2.400
— diversen 3.500

Data wijkraadsverg’aderingen
De datum van de volgende vergaderingen van de wijkraad zijn 17 januari, 21 februari, 22 
maart, 18 april, 23 mei en 20 juni.
Deze vergaderingen worden gehouden in het ?olanentheater, Polanenstraat 174, te 
beginnen om 20.15 uur. De vergadering is openbaar: iedereen is van harte welkom en 
kan over alle zaken m eepraten. Een week van te voren is de agenda bekend en zijn de 
vergaderstukken op het sekretariaat van het wijkopbouworgaan verkrijgbaar.
Let ook op de aankondigingen in de vitrine aan het Polanentheater.

onbetaald werk... mag dat?

AFBRAAK SUIKERFABRIEK

fo to  F. Mijnheer
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دا مسا حي مجلس مكشب ن ا يمأ ة مربميورت رن جن ول

ben op de uitkering die u al kreeg, ofwel die 
beslissing heeft geen terugwerkende kracht.
Als u onbetaald werk gaat doen, moet u zich 
natuurlijk aan dezelfde regels houden als toen u 
dat werk nog niet deed. D at betekent bijvoor- 
beeld dat de sollicitatieplicht blijft bestaan en 
dat u uw onbetaalde werk moet beëindigen als 
u een betaalde baan kunt krijgen (of omge- 
schoold kunt worden).
W anneer u twijfelt of u uw werkzaamheden al 
dan niet moet opgeven, neem dan het zeker 
voor het onzekere en geef het wel op. Dan 
krijgt u in ieder geval geen moeilijkheden. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw 
uitkerende instantie, of bij de Vrijwilligerscen- 
trale j .  w . Brouwersplein 9’ 1071 LL Amster- 
dam. Tel. 79 93 68 (dagelijks na 11.00 uur). 
Mocht u gemotiveerd zijn om wat vrijwilligers- 
werk te doen, dan zijn er genoeg organisaties in 
de buurt, die uw hulp goed kunnen gebruiken, 
zoals de Zuiderspeeltuin, de Speel-o-theek van 
de Zoutpot en het buurthuis de Piraat. Ga eens 
langs.

A lternatief werk.
Een aparte vorm van onbetaald werken is het 
werken in georganiseerde en goedgekeurde 
projecten, zoals fietsenmakerijen, drukkerijen, 
klussenprojecten, buurtwerkplaatsen en nog 
vele anderen. Dit wordt alternatief werk ge- 
noemd. H et is werken met behoud van Iiitke- 
ring. Voor het werken binnen zo’n project 
gelden dezelfde voorwaarden als hierboven 
genoemd zijn.
Om een project te starten is de officiële 
toestemming nodig van de Regionale Toetsings 
Commissie. In het algemeen kijkt deze Oom- 
missie ernaar of er geen werk gedaan gaat 
worden dat op andere plaatsen of voor andere 
mensen tot werkloosheid leidt en of er geen 
oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven 
plaatsvindt.
Stichtingen die kunnen helpen bij het opzetten 
van zo’n project:
— Stichting voor Mens en Milieuvriendelijk 

Ondernem en (MeMo). Dam rak 37, tele- 
foon 26 82 94

— Stichting Experimentele W erkplaatsen 
(STEW)، Stadhouderskade 130, telefoon 
76 51 11.

Wilt u zich aansluiten bij een bestaand project, 
dan kunt u zich richten tot de Experimentele 
Werk Bemiddeling (EW B). Amsterdam, tele- 
foon 23 50 82. Zij hebben een overzicht van 
alle bestaande projecten. Ook kunt u terecht 
bij de Vrijwilligerscentrale (hierboven ge- 
noemd. Zij hebben een overzicht van projecten 
die nog medewerk(st)ers zoeken.

AKZ

Er zijn veel mensen met een uitkering, die 
graag wat onbetaald werk zouden willen doen. 
En er zijn heel wat organisaties die vrijwilligers 
zoeken. De oplossing lijkt simpel, maar wat 
gebeurt er dan met de uitkering? Veel mensen 
zijn bang hun uitkering kwijt te raken. Daarom 
in dit artkel wat duidelijkheid over wat wel en 
wat niet mag met een uitkering.

Als u een uitkering hebt van een bedrijfsvereni- 
ging of van de sociale dienst, mag u onder 
bepaalde voorwaarden onbetaald werk doen 
zonder dat dat invloed zal hebben op uw 
uitkering. D at werk moet dan aan bepaalde 
voorwaarden voldoen:
— het onbetaalde werk mag niet verricht wor- 

den in een bedrijf, ook niet in dat van een 
familielid

— de (niet-commerciële) instelling waar u wilt 
gaan werken mag voor de loonkosten geen 
subsidie (kunnen) krijgen

— het werk dat u als vrijwilliger doet, mag 
doorgaans niet door een betaalde kracht 
gedaan worden

— het onbetaalde werk mag geen bedrijfsmatig 
karakter hebben, dat wil zeggen dat het 
geen werk mag zijn dat veelvuldig wordt 
gedaan en van zo’n grote omvang is, dat het 
over het algemeen als betaald werk wordt 
gedaan. De bedoeling van de regel is valse 
concurrentie tegen te gaan.

Werk dat u in de avonduren doet, of werk dat u 
al deed voor u werkloos werd (dus naast uw 
vroegere baan), mag zonder problemen gedaan 
of voortgezet worden, mits er geen verandering 
komt in de aard en de omvang van de werk- 
zaamheden.
Onbetaald werk dat geen beroeps- of bedrijfs- 
matig karakter heeft, mag u ook doen in de 
uren waarop gewoonlijk gewerkt wordt, u  kunt 
hierbij bijvoorbeeld denken aan klusjes, hulp- 
verlening aan buren, familie of bekenden en 
kleine werkzaamheden van niet te grote om- 
vang op het gebied van maatschappelijk dienst- 
betoon (ziekenbezoek, v e r^g in g sw erk  en der- 
gelijke).
Als u onbetaald werd gaat verrichten, terwijl u 
een werkloosheidsuitkering hebt van de be- 
drijfsvereniging, moet u dit in het algemeen 
direct laten weten. (Bij de bedrijfsvereniging 
van de bouw, het SFB, moet u altijd vooraf 
toestemming vragen), u  vermeldt die werk- 
zaamheden vervolgens ook regelmatig op uw 
werkbriefje. D aardoor is de bedrijfsvereniging 
in staat te beoordelen of het werk dat u doet 
ook inderdaad valt aan te merken als vrijwilli- 
gerswerk, en daarmee of dat werk gevolgen zal 
hebben voor uw uitkering of niet. Hun beslis- 
sing hierover kan overigens geen invloed heb-

KERSTINLOOP
Op de eerste kerstdag organi- 
seert het woo in het Pftla- 
nentheater twee voorstellin- 
gen:

٨ ٨ ٦  11.00 uur een kerstconcert 
om 15.00 uur Feike Boschma 
met de voorstelling ,,De rode 
Sjaal”, een schitterende pop- 
pententoonstelling.
Toegang voor iedereen gratis.

kerstfeest Hebron
Dit jaar hopen we in H ebron de geboorte van 
de Here Jezus te gedenken op tweede kerstdag. 
We hopen velen van u te mogen verwelkomen 
op deze avond. God werd mens! Een van ons. 
Hij werd arm om u en mij rijk te kunnen 
maken. D aar willen we samen van zingen: 
,,Komt verwondert u hier mensen, ziet hoe dat 
u God bem int” , 
u  komt toch ook? 
u  bent van harte welkom.
De avond begint om 20.00 uur.
Na afloop van het programma is er ruimschoots 
gelegenheid om na te blijven en gezellig een 
kopje koffie te drinken. De toegang en de koffie 
.s gratis؛

ELKE MAANDAGAVOND 
FILM )N HET 
POLANENTHEATER!!

ن سي ح ى ا وضعية ت م ل ١ ولجنق ل م ع ى ل ح  ل

ن زا د ل م ت ي ور ن بي و ن م ت ل ي ك هدم ن سكا ل

شا ر ث ءا سب منا ة ب ن م ل ة ا د ي د ج ل ل وق ا م كا

ة د ا ح ل ء والصحن ا ا ن ه ل ا ٠ و

1
ءأ

ة
ئ
ئ

؛5؛

aan؛؛Het bestuur van het Wljkopbouwor 
Spaamdam, Comité Wijkverbetering 
Spaarndam en het Aktie Komité Zeehel- 
denbuurt, wensen u voor 1985 een gelukkig

.en een gezond jaar toe
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NIEUWSBRIEF
VOOR BEJAARDEN

ADRESSEN/ 
SPREEKUREN

Het maatschappelijk werkteam voor de Spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt
Dinsdag, donderdag cn vrijdag van 10.00 tot
11.30 uur, Polanenstraat 1, tel. 842530;
op maandag en woensdag van 10.00 tot 11.30 
uur in Bokkinghangen, Barentszplein 65.

B!mrtmaatschappel؛jk werk, buurthuis Verzet
Spreekuur: dinsdagavond 18.30-20.00 uur 
Hem brugstraat 156a, tel. 840124

Huisartsen;
Barend v. Duin + Joop ?ooi
Tasm anstraat 9, tel. 828552؛
B. ^oslinga
Sociaal-medisch centrum Bokkinghangen, Ba- 
rentszplein 65, tel. 237417؛
¥. Garnier
Zaanhof 123, tel. 828996؛
D. de Vries
Nassaukade 2, tel. 840133.
Spreekuren: afspraak maken tussen 8.00 en
11.00 uur. Avond en weekend: Centrale Dok- 
tersdienst, tel. 642111, uitsluitend voor spoed- 
gevallen.

Spreekuur hrthuism aatschappelijk werkster
Loes van Hilten 
Buurthuis De Piraat
Maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Woens- 
dagochtend telefonisch, tel. 247589, Rogge- 
veenstraat 12.

w jkverpleging؛
Maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur 
Zaandijkstraat 13, tel. 840031.

Wijkpost voor bejaarden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9.30 tot 11.00 uur
Spaarndammerstraat 141, tel. 829694. 

Burenhulp
Dagelijks van 12.00 tot 13.00 uur bereikbaar. 
Haarlemmerdijk 58, tel. 261208.
ه pbouwwerk
Telefonisch bereikbaar: Polanenstraat 174, tel. 
860578.

Comité Wijkverbetering Spaarndammerstraat
(CWS)
Spreekuur: dinsdag, woensdag en donderdag 
10-12 uur
^aarndam m erstraat 143, tel. 825853.

Wijkopbouworgaan Spaarndam WOO
Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur 
Polanenstraat 174, tel. 829773.

Avocatencolleetief Spaarndammerbuurt
Knollendamstraat 11-13, postbus 14732, 1001 
LE Amsterdam, tel. 868687 
Spreekuren: maandag van 16.00 tot 18.30 uur in 
de Knollendamstraat.

Sociaal Raadsman
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 18.30 
tot 20.00 uur
Knollendamstraat 87, tel. 829302 tussen 14.00 
en 16.00 uur.

Woningkommissie
Spaarndammerstraat 143, tel. 866712 
Spreekuur: WO.-avond van 18.30-19.30 uu r؛ 
vr.-ochtend van 11.00-12.00. Alle bewoners van 
partikuliere woningen zijn met klachten over 
hun woning welkom bij de ‘

Voorpost bureau bestuurskontakten
Maandag en woensdag van 10.00 tot 13.30 uur 
Tasm anstraat 11a, tel. 5523471,

Fysiotherapie Bokkinghangen
Dagelijks van 8 tot ca. 15.00 uur, woensdag 
alleen ’s morgens van 10-11 uur 
Barentszplein 65.

Schoolmaatsehappelijk werk, het ABC
le  Nassaustraat 5, tel. 860324 of 860346.

d. gehuwden met een AAW -uitkering.
Voor verzekerden die gehuwd zijn en recht 
hebben op een uitkering krachtens de Algeme- 
ne Arbeidsongeschiktheidwet, geldt (onder be- 
paalde voorwaarden) een premie-reductie in- 
dien het inkomen in 1984 niet meer bedraagt 
dan ƒ 24.000,-.

Bejaarden en ziekenfonds
Ouderen boven de 65 jaar met een inkomen tot 
/  23.685,60 kunnen in aanmerking komen voor 
het bejaardenziekenfonds. Ligt hun inkomen 
tussen de /  23.685,60 en de /  33.495,- dan is 
een gereduceerd tarief mogelijk en zolang het 
inkomen niet boven de /  47.850,- per jaar 
uitkomt kan men in het ziekenfonds blijven. 
N.b. In de loop van 1984 zal de premievaststel- 
ling voor de bejaardenverzekering ingrijpend 
worden veranderd.

Ombuds- 
vrouw
Naast aktie voeren houdt de ombudsvrouw 
telefonische inform atieuren. Deze zijn op dins- 
dag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Op dinsdag zit de ombudsvrouw er speciaal 
voor de buitenlandse vrouwen. Elke eerste en 
derde dinsdag van de maand is een M arokkaan- 
se tolk aanwezig, en elke tweede en vierde 
dinsdag een Turkse tolk. Tijdens de informatie- 
uren kan elke Amsterdamse vrouw hulp en 
steun krijgen voor elk probleem dat zij heeft 
(behalve voor consumenten klachten).
Of dit nu onduidelijkheid over de uitkering 
betreft, of de slechte woonomstandigheden, 
scholing؛ een echtscheiding; de kinderbijslag of 
discriminatie.
De Amsterdamse ombudsvrouw is er voor elke 
Amsterdamse vrouw.
Telefoonnummer: 23 40 58.
Postbus 51330, 1007 EH Amsterdam
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٧□  çalışmaların yanısıra kadın danışman telefonla bilgi 
saatleri düzenlemektedir. Bu saatler salı ve ^٧٢٨̂  günleri 
10.00-13.00 arasındadır. Salı günleri yabancı kadınlar için 
bir kadın danışman b^unmaktadır. Ayın her ikinci ve 
dördüncü salı günü bir Türk tercümanı bulunmaktadır. 
Bilgi saatleri sırasında Amsterdam’da oturan her kadın 
(tüketim şikayetleri dışında) her türlü sorunları hakkında 
yardım isteyebilir.
Bu yardımlar, ödeneklerdeki biranlaşılmama; kötü konut 
şartlan; eğitim; boşanma; çocuk parası veya ırk 
ayrım cılık  ile ilgili olabilir.
Amsterdam’daki kadın danı؟ man Amsterdam’lı her 
içindir.
Telefon: 23 40 وق.
Yazışma adresi: Postbus 51330,1007 EH Amsterdam

Ziekenfonds
Tegen kosten van geneeskundige verzorging 
kan men zich verzekeren. Voor mensen met 
een inkomen tot /  47.850,- is er het zieken- 
fonds. Ziekenfondsverzekerden hetzij verplicht- 
, vrijwillig-, en bejaardenverzekerden  alsme- 
de hun m edeverzekerden  hebben  recht op 
hetzelfde pakket geneeskundige verzorging uit- 
eenlopend س  huisarts tot fysiotherapeut. 
Voor nadere informatie de folder ,,Zieken- 
fonds en rechten/plichten” van de Amsterdam- 
se Ziekenfondsen

Aanvullende verzekering
Met een aanvullende vèrzekering van /  3,- per 
maand zijn extra vergoedingen verkrijgbaar 
voor onder andere bepaalde brilleglazen, 
hoortoestellen, invalide wagens, borstprothe- 
sen en pruiken, (zie verder de folder ,,Zieken- 
fonds en rechten/plichten”). De aanvullende 
verzekering zorgt tevens voor het lidmaatschap 
van de Kruisverenigingen in Amsterdam. Als 
lid van die Kruisverenigingen heeft men recht 
op onder andere:
—  verzorging en verpleging van zieken thuis, 

het verbinden  van wonden en het geven van 
wasbeurten

—  voorlichting over bijvoorbeeld het gebruik 
van medicijnen, gezonde voeding, dieet en 
het voorkomen  van ziekten.

—  het lenen van verpleegartikelen zoals kruk- 
ken, klossen en ondersteken.

Aan leden wordt die hulp gratis verleend. Voor 
hulp en advies kan men zich rechtstreeks tot de 
wijkverpleging in de buurt wenden.

Reduetieregeling vrijwillige 
ziekenfondsverzekering
a. Studerende en invalide kinderen.
Voor studerende, invalide, dan wel de moeder 
vervangende kinderen  van 16 Vm 26 jaar betaalt 
men ƒ 85,35 p/m.
b. gehuwden jon ^ r  d n  65 jaar.
Hier te lande wonende gehuwde verzekerden  
met een  inkomen dat in 1983 niet hoger was dan 
/  32.600,- kunnen  in aanmerking  komen voor 
een gereduceerd  tarief.
c. ongehuwden met een  AAW -uitkering.
Voor verzekerden  die niet gehuwd zijn en recht 
hebben  op een  uitkering  krachtens de Algeme- 
ne Arbeidsongeschiktheidswet, geldt (onder 
bepaalde voorwaarden) een  premie-reductie 
indien het inkomen in 1984 niet meer bedraagt 
dan ƒ 18.200,-.

leven zie op straat. Ik zal je  vertellen, ik heb 
laatst een  tijdje in het ziekenhuis gelegen en 
toen ik weer thuis kwam  lagen er 2 ballen op 
mijn balkon, komt zo’n jochie onder m’n 
balkon roepen: ,,mevrouw, mevrouw, mag ik 
m ’n bal terug  hij is per ongeluk op uw balkon 
gekomen, hij ligt er al een  hele tijd  want u lag in 
’t ziekenhuis hè?.
,,Ja  jongen” zeg ik ,,welke bal is het” .
„Die met die zwarte stippen mevrouw, gaat het 
nou weer een beetje  beter met u mevrouw” . 
,,Ja hoor jongen  het gaat wel weer, hier 
vangen” .
,,Bedankt hoor mevrouw  en  het beste, daag” . 
,,Nou dat is toch heerlijk, als het soms te wild 
gaat vraag ik wel eens of ze het rustiger aan 
willen doen  omdat ik bang ben voor m’n ramen, 
nou dat doen  ze dan ook  altijd. M aar ja, begin 
je meteen  te schreeuwen en te schelden dan 
bereik je  vaak het tegendeel, dan gaan ze je 
zoeken. We zijn toch allemaal zo geweest, laten 
we eerlijk  z i jn /’
Gaat u wel eens naar de aktiviteiten die in de 
BogtW esterbeer georganiseerd  woden?
,,Niet zo vaak” zegt ze, ,,alleen  als ik me erg 
goed voel en dan  vind ik het ook erg gezellig. Je 
kan erg lachen met de medebewoners en ze 
betrekken  je  ook direct overal bij” .
Ook de buurt vind ik gezellig met al die 
winkels. Oorspronkelijk  komt mevrouw  uit 
Amsterdam-oost maar daar kan ze niet om 
treuren  want de mensen zijn hier erg aardig en 
behulpzaam.
Bij nog een  kopje koffie praten  we nog even 
door, over van alles en nog wat en ik zou nog 
uren door kunnen  gaan met schrijven. Wat mij 
echter het meest bij bleef was dat ondanks de 
matige gezondheid van mevrouw  zij dit alles zo 
positief opvat met een  enorm  gevoel voor 
humor, een  fijn mens.

Bejaardenvereniging; 
“Open H uis”
Op 21 november werd het 5-jarig bestaan  van 
de bejaardenvereniging ,,O pen  Huis” gevierd. 
Tevens nam  Freek van Beek  als voorzitter 
afscheid van deze vereniging.
Dit dubbele feest werd groots gevierd met een 
receptie, een  diner en een  gezellige avond in 
Dirk Dirksz op het Buikslotermeerplein.
Een  hoogtepunt op deze avond was de uitrei- 
king van de gouden  speld van de stad Amster- 
dam  aan Freek  van Beek door wethouder 
Jonker. Vanwege zijn vele verdiensten  voor de 
bejaardenvereniging heeft hij deze speld mogen 
ontvangen.
Wij wensen Freek  van harte  geluk met deze 
onderscheiding.

Houtrijkstraat foto: w. Flaat.

De sloop van de Houtrijkstraat is in volle gang. 
Op deze p lek moet het sociaal-medische centrum  
verschijnen. De eerste paal hiervoor zal geslagen 
worden in maart 1985.

IN GESPREK MET...
Mevrouw  Langenberg, wonend in de Wester- 
beer. Zij woont hier nog niet zo lang, een half 
jaar ongeveer. Daarom  leek het ons een goed 
idee om  haar te vragen hoe het haar in haar 
nieuwe omgeving bevalt. D at dit een  goed idee 
was bleek al snel. Toen ik haar binnenkwam  
viel meteen  op hoe ouderwets gezellig het er 
was, overal beeldjes en foto’s, planten  op de 
vensterbank  en de koffie staat altijd klaar. Je 
kan gewoon zien dat ze het naar haar zin heeft. 
D at geeft ze dan ook grif toe: ,,Hiervoor 
woonde ik in D riem ond” vertelt ze ,,en  ik vond 
het een  verschrikking, ik heb me er nooit thuis 
gevoeld. H et is er ontzettend  stil, behalve met 
familie had  je er met niemand contact en er is 
niks te doen. Als ik voor m ’n raam  zat en ik zag 
drie mensen op straat lopen dan dacht ik dat er 
iets aan de hand  was” .
Dus u mist uw oude omgeving niet zo erg?
,,Oh  nee, ik zou voor geen prijs terug  willen, ik 
voel me hier vanaf de eerste dag thuis, ik ben 
eindelijk  dat gevoel kwijt dat ik op visite was in 
m ’n eigen woning” . Ook is mevrouw  erg blij 
met de dagelijkse welzijnscontrole en het idee 
dat ze op een knop  kan drukken  als er iets met 
haar is, ze is namelijk hartpatiënt.
Veel mensen klagen over de jeugd in de 
omgeving van de W esterbeer, heeft u daar ook 
last van?
,,Ik  weet niet, wat noem  je last. D at ze iedere 
dag onder mijn balkon voetballen daar heb ik 
geen last van, ik ben blij dat ik weer een beetje

SPORT
Ruimtegebrek, dus een korte opsomming van 
r k r^ ie s ^ r ta k t iv i te i te n  die in ” " ’
Bredius Zaanstraat 353, tel. 86.39.22.-84.71.72 
plaatsvinden:
Rekreatietennis voor beginners en gevorder- 
den, konditietraining, yoga, sport-overdag, 
jeugdsport op woensdag en zaterdag, ski- 
gymnastiek en s^ortaktiviteiten  voor ex- 
hartpatiënten  onder medische begeleiding. 
Komende grote sportevenementen:
★ Kerst-vakantie sport en spel en muziek 

(break-dance).
voor onze buurtjeugd: 
do. 27 dec. en vrijdag 28 dec.
WO. 2 jan. donderdag 3 jan. en vrijdag 4 jan.

★ Snertwedstrijden op cross-fiets en hometrai- 
ner op het S^arndam m erplantsoen  ism. 
Theresia en Wijkopb. Orgaan Spaarndam.

★ Op zat؟ rdag 16 febr. de traditionele Spaarn- 
d^mer-Stratenloop
Onthouden
De sportaktiviteiten voor volwassenen vin- 
den geen doorgang va^af 24 dec. t/m 6 
januar!.
Sportbuurtwerkers Peter en Tony wensen u  
een fijn uiteinde en een gezond en sportief 
1985.

Broodmaaltijd - tweede 
kerstdag  in  Hebron
Zoals u misschien al weet wordt er sinds kort 
elke donderdag  een  maaltijd georganiseerd in 
wijkgebouw  Hebron  om 18.00 uur.
In plaats van donderdag  27 december hopen we 
echter in die week op tweede kerstdagen 
(woensdag 26 dec.) samen te eten. Allen 
(jongeren, ouderen, alleenstaanden, gezinnen 
met of zonder kinderen) die het fijn vinden om 
zo met elkaar deze maaltijd te gebruiken 
van harte welkom.
,,Samen eten  is beter dan alleen” . D at geldt wel 
in het bijzonder voor deze dagen. De feestelij- 
ke maaltijd begint om  17.00 uur. Geeft u zich 
wel even van te voren op? Graag 
vóór 20 december, u kunt zich opge- 
ven in Hebron  (Polanenstraat 197/213). 
W anneer er niemand is kunt een briefje in de 
bus doen  of even bellen tel. 828026.
Anne van Laar, evangelist Noorderkerkge-

meente.
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Aktiekomitee ‘Zee- 
heldenbuurt’
ل . Eerdhuyzen, 
Barentszstraat 
256, tel. 265914 
Secretariaat: G .H . 
Lasschuit, V. 
Heemskerkstraat 
12, te l.254664 
Vergaderadres:’t 
Turfschip, Rogge- 
veenstraat12, tel. 
247589

u،nstraat؛S lu itin g  badhuis z
,Geachte R aad

Protestant Christelijk  Onderwijs Administra- 
tie) met een  afschrift aan  de Wethouder van 
Onderwijs in Amsterdam, de heer Wolffen- 
sperger.
Een  afschrift van de brief is voor belangstellen- 
den op school ter inzage beschikbaar, maar wij 
pikken er enige belangrijke punten  uit:
Er zijn in onze buurt 2 scholen, de openbare 
school H et Roer en de bijzondere school Het 
Smallepad. Bij sluiting van de Smallepadschool 
zal het betekenen  dat men de kinderen  op een 
school moet doen  waarop  men in eerste instan- 
tie niet de keuze heeft laten vallen, ofwel men 
moet de kinderen  naar een bijzondere school 
doen  die niet in onze buurt ligt.
Van vrije schoolkeuze is dan  geen sprake.
Voor bijzonder onderwijs moet men naar een 
school buiten  de buurt hetgeen  grote bezwaren 
met zich brengt betreffende de verkeereveilig- 
heid. G rote verkeersslagaders omringen  onze 
buurt, zoals de Y-Boulevard, de Haarlemmer 
Houttuinen, Haarlemmerplein enz. Dat bete- 
kent voor veel ouders dat men weer de kinde- 
ren 4 X per dag r io e t halen en brengen.
Verder wijst men erop  dat in het ,,Spreidings- 
plan basisscholen in Amsterdam  1985 e.v .” 
vastgesteld door de Raad  van Overleg op 5 april 
1984 de Smallepadschool niet wordt vermeld als 
een school die op de nominatie staat gesloten te 
worden, omdat voor deze school bijzondere 
omstandigheden gelden.
Tevens eiste men in de brief een gesprek met de 
Stichting teneinde te overleggen op welke wijze 
de beslissing tot sluiting van de Smallepad- 
school ingetrokken  kan worden.
H et heeft even geduurd  voor daar reactie op 
kwam  maar er is inmiddels een afspraak met 
het bestuur gemaakt voor een overleg op 
donderdag  6 decem ber a.s. Hiervoor worden 
weer alle ouders uitgenodigd en u wordt van de 
uitslag van dit gesprek op  de hoogte gehouden.

AKZ.

Oud papiercontainer 
en tweede glasbak  
in  de buurt

foto: B. Helmers

u  kunt nu flink besparen  op uw vuilniszakken! 
Bovendien helpt u mee aan milieuvriendelijk 
besparen op grondstoffen. Oude kranten  wor- 
den weer gebruikt als grondstof voor papier, 
daardoor worden bomen gespaard.

De school H et Roer heeft een papiercontainer 
in de gang staan. Buurtbewoners kunnen  nu 
hun oude kranten, folders e.d. meegeven aan 
schoolkinderen of zelf in de container doen, 
Roggeveenstraat 14. Tijden: tussen 8.15 en 8.45 
uur en tussen 12.45 en  13.15 uur op  schoolda- 
gen. Van de opbrengst hoopt de school een t.v. 
te kunnen  aanschaffen-
Ook is er een  tweede glasbak in de buurt 
geplaatst, op het Zoutkeetsplein  bij de snack- 
bar. Er stond er al een  bij de speeltuin, hoek 
Barentszstraat

Gooi uw weggooiglas in de glasbak, want:
1. zuiniger gebruik grondstoffen؛ het glas 

wordt opnieuw  benut.
2. de reinigingsmensen hebben  minder kans op 

verwondingen door scherven.
3. minder vuilniszakken nodig.

AKZ

„Het Smallepad” 
niet op zijn ؛؛at
Sinds de vorige krant heeft de actiecommissie 
van verontruste ouders van de Smallepadschool 
heel wat activiteiten ontwikkeld voor het be- 
houd van hun school.
Er heeft een gesprek plaatsgevonden  met de 
heer Faber van het Centraal Schoolbestuur, 
vergaderingen met het A K Z  en enkele omlig- 
gende scholen, met De G ouden  Reaal, verte- 
genwoordigers van de W erkgroep  Onderwijs 
Verbetering  spaarndam m er- en Zeehelden- 
buurt (W .O .V .), men heeft gesproken met de 
deelnemers in het Overleg Zeeheldenbuurt. Dit 
alles om  te proberen  steun  te krijgen bij de 
acties. Overal in de buurt liggen handtekenin- 
genlijsten waarop druk  ingetekend wordt. In- 
middels sieren prachtige spandoeken  de gevel 
van de school en hangen er overal affiches aan 
ramen  en bij winkeliers.
Ook heeft men een protestbrief gestuurd aan het 
bestuur van de Stichting P.C .O .A . (dat is:

Partikuliere  sektor  Zee- 
heldenbuurt aangepakt
" van Bouw- en W oningtoezicht heb-
ben weer een aantal panden  opgenomen  in het 
kader van het aktieve anschrijvingsbeleid. Het 
betreft de volgende panden:
Barentszplein 1, Houtm ankade  7 en 9, Zout- 
keetsplein 2 t/m  8, Van Heem skerkstraat 33, 35 
en 37, Roggeveenstraat 18 en W esterdoksdijk  
45 t/m ح .50 
Tevens vond in november een  huwtechnisch  
onderzoek plaats naar de fundering van enkele 
panden. D aartoe moesten  putten  in de straat 
worden gegraven om  de fundering te kunnen  
inspekteren. Tevens vond een  gevel- en bouw- 
muurinspektie plaats, om  te kijken  naar zak- 
kingsverschillen, scheefstand en scheurvor- 
ming. Dit onderzoek  betrof het blok Wester- 
doksdijk 45 t/m  50, Barentszplein 1 t/m  5 en 
Zoutkeetsplein  16 t/m  20.
Eerst komt er een  klachtenlijst, waarna de 
eigenaar binnen  6 weken de uitvoering kan 
starten. G ebeurt er niets, dan  komt er een  
aanschrijving van B en w. Ook  dan kan de 
eigenaar de zaak  nog een  jaar  vertragen; 
gelukkig gebeurt dat niet altijd.
De panden  Zoutkeetsplein  16 t/m  20 zijn 
inmiddels door de gemeente aangekocht, zodat 
weer een  stukje partikulier bezit in de buurt is 
verdwenen.
We houden  u op de hoogte van de ontwikkelin- 
gen. Gelukkig lijkt er nu eindelijk wat schot te 
komen in de aanpak  van de partikuliere panden  
in onze voor het grootste deel gerenoveerde 
huurt.

AKZ

U itslag  enquête 
onderhoud Eigen  
Haardwoningen
In hoeverre zijn de bewoners van de Zeehel- 
denbuurt tevreden  over het verhelpen  van 
klachten aan hun gerenoveerde of nieuwe 
won؛ng door Eigen Haard?
Voorlopige uitslag van de enquête, die zowel 
het onderhoud  als het uitvoeren  van reparaties 
betreft.
Terug na 15 dagen: 69 ingevulde formulieren 
(11%)
Verspreid: 620 formulieren  
Tevreden: 20 (30%)
Niet tevreden: 48 (=  70 م/ه )
Geen  mening: 1.
De resultaten  worden  verder uitgewerkt. Nader 
overleg volgt met Eigen H aard  en  met de 
bewoners.

AKZ

Bogt/W edsterbeer, dat echter op grote afkeer 
stuit bij de gebruikers zelf en volgens ons een 
onnodige geldverspilling is vanwege de verbou- 
wing, die daarvoor moet plaatsvinden.
Wij besturen  en leden  van bejaardenorganisa- 
ties spreken  ons unaniem  uit:
1) tegen sluiting van de gemeentelijke badin- 

richting Zaanstraat
2) tegen iedere vorm  (zodra daar sprake van is) 

van elke andere particuliere exploitatie van 
deze badinrichting

3) en eisen behoud  van de huidige capaciteit 
van douches en baden  in het badhuis in de 
Zaanstraat.

Hoogachtend,
namens,
bejaardenvereniging  o p e n  Huis, Polanenstraat 
174; bejaardensociëteit H ebron, Polanenstraat 
197; A .N .B .O . afd. 14, Hem brugstraat 156; 
bewonersraad  de W esterbeer, Polanenstraat 6; 
Katholiek Bejaarden  K ontakt, Spaarndammer- 
straat 44.

Na nieuwbouw  en renovatie van de woningen in 
onze buurt zijn nu ook de straten  weer als 
nieuw. Geen  grote kuilen en hopen  zand meer 
in de straten. De hele buurt ziet er gewoon 
weer knapper uit.
Het is natuurlijk  bij iedereen  bekend  dat er 
altijd mensen zijn die niet tevreden  zijn. Maar 
het valt ook niet mee het iedereen  naar de zin te 
maken. De een  zegt dat er te veel afgesloten is 
terwijl er anderen  zijn die vinden dat er nogal 
wat meer afgesloten had  kunnen  worden. De 
benedenhuis-bewoners hebben  liever geen au- 
to ’s voor de deur maar de buurman  van 1 hoog 
wil wel graag zijn auto  voor de deur kwijt. Ook 
hier geldt de stelregel: geven en nemen.
Een  opmerking  die je  ook  veel hoort is: het lijkt 
hier wel een  paaltjesbuurt met al die Amster- 
dammertjes. En  daar hebben  die mensen ook 
niet helemaal ongelijk in, maar het is nu 
eenmaal zo dat als er geen paaltjes staan de 
stoepen vol staan met auto’s. Kijk maar in de 
Barentszstraat richting Zoutkeetsplein. Als ie- 
dereen  eens probeerde m eer aan een  ander te 
denken met het parkeren  van zijn auto of 
aanhanger zou er minder irritatie voorkomen. 
Want zoals het nu gaat m aakt men er maar een 
potje van. De een zet zijn auto  zo neer dat hij 2 
parkeervakken  in beslag neemt, anderen  ne- 
men rustig de stoep.
Voor de fietsenbezitters is die situatie ook weer 
verbeterd  nu er verschillende fietsenrekken 
bijgekomen zijn, zodat de fietsen niet meer 
tegen palen  of bomen  geplant hoeven te wor- 
den. Er is een verzoek van de stadsreiniging 
binnengekomen  of fietsenbezitters hun  fiets 
niet meer aan de papierbakken willen vastma- 
ken. D at geeft problem en  met het leeghalen 
van de bakken. Let daar even op. Ook wordt 
het kruispunt bij het Barentszplein verbeterd  
zodat dat ook  weer veiliger wordt.
H et gezegde: ,,veiligheid boven alles” heeft 
ook voor ons grote betekenis. Wij zijn blij dat 
de aktie die we hebben gevoerd, ondersteund 
door vele mensen uit de buurt, vele opgehaalde 
handtekeningen en een bezoek  aan wethouder 
van de Vlis van Verkeer, deze verbetering  tot 
gevolg heeft gehad. Wij hopen  dan ook dat als 
er weer een beroep  op  de medewerking van 
buurtbewoners en organisaties wordt gedaan 
wij weer op u allen kunnen  rekenen. Dit onder 
het motto: Eendracht maakt macht.

AKZ

Bestuursleden van diverse bejaardenorganisa- 
ties in de spaarndam m erbuurt, in een  gezamen- 
lijke vergadering op 8 juni ’84 bijeen, spreken  
hun verontwaardiging uit over de dreigende 
sluiting van het gemeente badhuis in de Zaan- 
straat. Wij kunnen  niet akkoord  gaan met 
sluiting aangezien er nog wekelijks ca. 75 
personen, waaronder 25 bejaarden  uit de om- 
liggende buurten  gebruik maken  van deze bad- 
en douchevoorziening. Lettende  op de afspra- 
ken, die er in het verleden  zijn gemaakt dat het 
badhuis pas een andere bestemming zou krij- 
gen, wanneer in het kader van de stadsvernieu- 
wing, iedere woning in de spaarndam m er- en 
Zeeheldenbuurt zou beschikken over een eigen 
badgelegenheid is dit in tegenspraak  om  nu het 
badhuis te sluiten vanwege de bezuinigingen, 
die de gemeente aan  het uitvoeren  is. 
Bij'S؛uiting wil men een  oplossing (althans voor 
de bejaarden) vinden in het bejaardenhuis de
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Badhuis Zaanstraat foto: F. Mijnheer

De herprofilering  
van onze buurt 
bijna  voltooid......



BURENHULP
De burenhulporganisatie bestaat uit vrijwilli- 
gers, die hand- en spandiensten  willen doen 
door bewoners uit de Haarlemmer-, ?lancius-, 
spaarndam m er-, Zeeheldenbuurt en de Weste- 
lijke Eilanden.
W anneer kunt u ons bijvoorbeeld  insehakelen?
—  Voor de boodsehappen, als u ziek of moei- 

lijk ter been  bent.
—  Als het glad is en u moet een  recept of 

medicijn halen.
—  Als u naar een  ziekenhuis of een  andere 

instantie moet en  u kan dit niet alleen.
—  Als u iemand  nodig heeft die een  keer uw 

vuilnisemmer buiten  zet, uw huisdieren eten  
geeft, enz. enz.

We zullen proberen  u zo snel mogelijk te 
helpen.

Wie kan ons helpen?
Ook vrijwilligers kunnen  zich bij ons aanmel- 
den, wanneer ze zo nu en  dan  deze diçnsten  
willen verrichten  in de buurt- 
Vanaf ل oktober 1984 zijn we dagelijks bereik- 
baar van 12.00 to t 13.00 uur!
Adres: Haarlem m erdijk  58 hs, telefoon  
261208.

Je vrouw  verlaat 
:.ز  waar heb 
dat nou 
voor nodig
Daar zit je  dan. Je kan wel janken, maar dat 
doe je  natuurlijk  niet. W ant mannen  moeten  
flink zijn en huilen? Ja, kom  nou! Begrijpen  
doe je  het ook niet. Je zorgde toch goed voor je 
vrouw. Je had  laatst nog de hele keuken  
vertimmerd. En  je  werkte toch hard. Wat wil 
iemand nou nog meer. Ja, er was natuurlijk  wel 
eens wat. M aar waar is dat niet. Ja toch. En  ze 
kon zo vieselijk overdrijven. En  dan zo ineens. 
Van de ene dag op de andere. D at was toch 
nergens voor nodig. Ja, wat moet er nou van je 
leven terecht komen? D at is nu mooi naar de 
verdommenis. Jarenlang  ben je  getrouwd ge- 
weest en dan sta je  er ineens alleen voor. Je 
blijft hopen, dat ze nog terugkom t. W ant je 
houdt nog van haar. Kwaad ben  je ook. M aar 
eigenlijk wil je  dat niet weten. W ant ja , 
gevoelens, daar weet je  ook  haast geen weg 
mee. Je voelt ook, dat je hebt gefaald. En  dat is 
pijnlijk. Je bent op zijn Hollands gezegd: op je 
bek gegaan. En  dat stemt niet vrolijk. E r over 
praten  valt niet mee. Je denkt, dat je de enige 
bent. W ant mannen  praten  toch niet over dit 
soort dingen. Dus blijf je er alleen mee zitten. 
Met je  angst bijvoorbeeld. De angst om veria- 
ten  en alleen te zijn. En je neemt je van alles 
voor. Als ze m aar terugkomt. Je zult meer 
aandacht aan je kinderen  besteden. Wat meer 
thuis zijn en wat minder naar het voetballen. 
Wat meer met elkaar praten. Je zou van alles 
willen. Als zij er mee terug  zou komen. En  dat 
met de kinderen: hoe moet dat nou? Je wilt ze 
er graag buiten  houden. En  dat lukt lang niet 
altijd.

i؛؛!yyy
Bovenstaande situaties of soortgelijke, want 
iedere man reageert anders, op het weggaan 
van zijn vrouw, komen steeds vaker voor. En 
mannen gaan in toenem ende mate gebruik 
maken van het maatschappelijk  werk. Ook om 
over hun ervaringen te praten  als ze door hun 
vrouwen in de steek gelaten worden. W ant 
waarom  zou je  er alleen mee blijven rondlo- 
pen? Iemand die naar je  luister^ is zelfs voor 
een man nooit weg.
u  kunt ons bellen om een afspraak te maken: 
iedere werkdag tussen 9 en 5 uur (tel. 842530).

Hans Zonneveld 
Maatschappelijk W erkteam  
Polanenstraat 1.

Twee l nkse؛  handen
H et komt vast bij menige bewoner of bewoon- 
ster voor dat er een  schilderijtje of iets derge- 
lijks op de muur gehangen m oet worden, maar 
dat je  niet weet hoe je  die boor vast moet 
houden. Of de fiets is stuk en je  weet niet hoe 
die te maken. En  af en toe zelf een  leuk 
behangetje m et kamelen  op de muur krijgen 
valt ook  niet altijd mee.
Welnu, daar gaat het volgende mee gebeuren. 
H et is de bedoeling om  in februari een klussen- 
kursus te geven. De inhoud van de kursus zal 
afgestemd zijn op allerlei problemen die u zoal 
in huis tegen  kan komen en vrij eenvoudig zelf 
op te lossen of te repareren  zijn. Ook  komen er 
eenvoudige technieken  aan de orde, zoals 
zagen, boren  en schilderen.

Wat?
Elektriciteit: hoe zit een huisnet in elkaar, 
hoeveel kan er op 1 groep, stekkers, stopkon- 
tak ten؛
Loodgieten: verstoppingen, stortbak, kraan- 
leertjes;
Sehilderen;
Fiets repareren;
Boren: dingen ophangen, pluggen;
Timmeren: hout zagen, houtverbindingen. 
Hoe?
Elke les theorie en praktijk.
Kennis van materiaal.
Iets over gereedschappen.
Winkelkennis (waar koop  ik wat).
De kursus wordt waarschijnlijk een avond. 
Nader bericht volgt, of u kan, als u ge'ïnteres- 
seerd bent, alvast bellen naar buurthuis Verzet, 
Hembrugstr. 156 of telefoon 840124 en vragen 
naar Truke Bouwhuis.

Het is  ^ ٠٠؛ ،  te  vroeg of te  laat 
om E ngels te  leren
In septem ber is er in buurthuis Verzet een 
kursus Engels gestart. Nou blijkt dat er meer 
mensen zijn die deze taal willen leren. Dus 
komt er nu een  tweede kursus Engels voor 
beginners. Dinsdagavond 8 januari om Vz9 - 
0 ال2ل  begint Mavis Patrick met een nieuwe 
groep.
u  kunt zich hiervoor opgeven in buurthuis 
Verzet, Hembrugstr. 156, telefoon 840124.
De kursus duurt in ieder geval tot juni, eventu- 
eel kunt u na de zomer doorgaan. De kosten 
zijn 12.- per maand. Informatie bij Truke 
Bouwhuis, volwassenenwerkster.

Bridgen is  n iet alleen  voor 
gegoede m ensen
Als je hoort dat iemand  op bridge zit, denk je 
misschien, oh, dat volk daar pas ik niet tussen. 
Wel, die gedachte is niet nodig. H ebt u zin in 
een kaartje  leggen, dan kan dat gewoon in 
buurthuis Verzet, elke dinsdagavond van 8-10 
uur. De kosten zijn 1.50 per keer, u krijgt dan 
ook les in bridgen. Informatie bij Truke Bouw- 
huis of Cor Galesloot, Hembrugstraat 156, 
telefoon 840124.

Eet mee met de mee-eters
Zeker, dat is waar. u  hebt vast al vaker in de 
buurtkrant iets gelezen over de maaltijdmiddag 
van de mee-eters. u  weet wel, die bloemkool 
die je in je  eentje nooit op krijgt en niet iemand 
thuis die zin in een warme hap heeft. Daarom  
toch even een berichtje voor de mensen die 
hongerig zijn naar eten  en gezelligheid: 
elke dinsdag om  6 uur warme maaltijd in 
buurthuis Verzet. De kosten zijn 5.- per per- 
soon, kind onder de 8 jaar 2.50. u  moet zich 
wel vóór 1 uur telefonisch opgeven, want 
anders blijven wij met de bloemkool zitten. 
Hembrugstraat 156, buurthuis Verzet, telefoon 
840124.

‘Ze krijgen  kinderen  aan  
de lopende band’
Ouders hebben  het volste recht ٠٥١ zelf te 
bepalen  hoeveel kinderen  zij willen hebben. 
D at is een beslissing waarmee de overheid zich 
niet kan en mag bemoeien.
Tot 1970 had  Nederland  de hoogste geboorte- 
cijfers van de EG . In  de jaren  vijftig lag de 
gemiddelde gezinsgrootte in Nederland  boven 
die van de buitenlandse gezinnen nu. o p  dit 
moment zijn de buitenlandse gezinnen groter. 
In Nederland  zijn de opvattingen over geboor- 
tebeperking  veranderd. D aardoor en door het 
gebruik van de pil en andere voorbehoedsmid- 
delen, zijn de geboortecijfers de laatste vijftien 
jaar sterk gedaald. Deze ontwikkeling doet zich 
in veel andere landen voor.
De gemiddelde gezinsgrootte van groepen im- 
migranten die gedurende langere tijd hier 
verblijven, daalt ook. In Nederland  waren 
bijvoorbeeld Molukse gezinnen aanvankelijk 
groot. In tien jaar tijd  is het aantal geboorten  
per gezin bij de M olukkers gehalveerd en het 
houdt nu gelijke tred  met het algemene Neder- 
landse gemiddelde. Datzelfde is te zien bij 
Surinaamse en Antilliaanse gezinnen.
Nu de hereniging van Turkse gezinnen voltooid 
is, daalt ook daar het verwachte aantal geboor- 
ten  per gezin. In 1982-1983 zelfs met 15%. 
Overigens worden de statistische cijfers in 
racistische propaganda nogal eens misbruikt. 
W anneer er bijvoorbeeld  gesproken  wordt over 
vruchtbaarheidscijfers, dan gaat het om  een 
schatting van het totaal aantal kinderen  per 
duizend vrouwen (tussen de 18 en 45 jaar). 
Lang niet alle Nederlandse vrouwen zijn echter 
getrouwd of hebben  kinderen. Je kunt het cijfer 
van Nederlandse vrouwen daarom  niet direct 
vergelijken m et dat van buitenlandse vrouwen. 
W ant de buitenlandse vrouwen die hier verblij- 
ven zijn vrijwel allemaal getrouwd.
Vrouwen die al kinderen  hebben, komen naar 
Nederland om  deze samen met de vader op te 
voeden. Buitenlandse vrouwen die nog geen 
kind hebben  zullen, na jaren  van hun echtge- 
noot gescheiden te hebben  geleefd, snel moe- 
der willen worden.
Binnen de Turkse en M arokkaanse gemeen- 
schap denkt niet iedereen  hetzelfde over wat de 
ideale gezinsgrootte is. Mensen die uit de stad 
afkomstig zijn willen in het algemeen liever een 
kleiner gezin. Die verschillen in voorkeur kent 
men in Nederland  ook. Op  het Nederlandse 
platteland, waar ,,rust en ruim te” is, zijn de 
gezinnen 20 tot 40 % groter. Grote gezinnen 
vallen daar ook minder op. De immigrantenge- 
zinnen die voor een  belangrijk deel van het 
platteland kwamen, wonen nu voornamelijk in 
de steden en als de gezinnen groot zijn, lopen 
zij extra in het oog.

Uitspraak  rechter 
levert voordeel 
voor WWV’ers op
Onlangs heeft de hoogste rechter in sociale 
verzekeringszaken —  de Centrale Raad  van 
Beroep  —  een  uitspraak  gedaan die voordeel 
oplevert voor mensen die een  uitkering op basis 
van de Wet W erkloosheidsvoorziening (WWV) 
ontvangen.
De WWV is een  uitkering voor werklozen. De 
hoogte van de uitkering bedraagt 75 % van het 
laatstverdiende loon en de maximumduur is 
twee jaar. De W et bepaalt dat er geen recht op 
WWV  bestaat als de uitkeringsgerechtigde op 
vakantie is. De uitvoerende instanties —  de 
gemeentlijke sociale diensten —  geven echter 
toestemming om  een maand per jaar vakantie 
met behoud van W W V-uitkering op te nemen. 
De Centrale Raad  van Beroep  heeft nu beslist 
dat de periode dat de uitkeringsgerechtigde op 
vakantie is, met behoud  van WWV-uitkering, 
niet meetelt voor de maximumduur van de 
uitkering. Uitkering  tijdens vakantie is immers 
in strijd met de wet! H et gevolg hiervan is een 
langere duur van de uitkering! Bijvoorbeeld: 
Een  vrouw krijgt een  W W V-uitkering op 1 
januai 1983. De m a^m urouitkeringsduur is 2 
jaar. dus zij heeft recht op uitkering tot 1 
januari 1985. De maanden juli 1983 en 1984 is 
zij echter met behoud  van uitkering op vakantie 
geweest, o p  grond van de uitspraak van de 
Centrale Raad  van Beroep  tellen deze maanden 
niet mee voor de maximumduur, zodat zij tot 1 
maart 1985 recht heeft op een WWV-uitkering! 
Gezien het bovenstaande is het van belang 
tegen beëindiging van de w ^ - u i t k e r in g  na 2 
jaar, beroep aan te tekenen. Voor meer 
informatie:
Buro Rechtshulp Centrum  —  Spuistraat 10. 
Buro Rechtshulp Oud West —  Bongenstraat 
86.

Samen beter
In de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt be- 
staat een  samenwerkingsprojekt van hulpverle- 
ners. D aarover s c h r e v e n  j n ل  ء  laatste 
buurtkrant. We schreven waarom  deze mensen 
met elkaar samenwerken. Kort samengevat zou 
je kunnen zeggen: omdat je samen meer kunt 
dan in je  eentje. In dit artikel vertellen we u iets 
over de manier waarop de hulpverleners in de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt samenwer- 
ken. Die samenwerking geschiedt vooral in wat 
we cliënt- en patiëntgerichte overleggen noe- 
men. Er zijn 6 van dit soort overleggen. En  wel 
de volgende:
1) H et overleg van de m ^ sc h a p p e lijk  werk- 
(st)ers wordt ook wel Centrale Intake ge- 
noemd. Dit overleg vindt eens in de twee 
weken plaats. De intake is bedoeld  om te 
bezien wie welke cliënt neemt. Ook wordt 
besproken  wat de beste aanpak is voor een 
bepaalde cliënt.
2) H et overleg van huisartsen, maatschappelijk 
werk(st)ers, soeiaal raadsman en straathoek- 
werker wordt ook wel Cliëntenoverleg ge- 
noemd. Dit overleg vindt eenmaal per veertien 
dagen plaats. In dit overleg wordt vooral 
gesproken over wederzijdse patiënten/cliënten.
3) H et Huisartsenoverleg komt in beginsel een 
maal per maand  bijeen. H et overleg kent een 
aantal vaste agendapunten. Zoals roostertech- 
nische kwesties als diensten, vakanties, e.d ., 
terugrapportage van bijzondere gevallen die 
zich tijdens de waarneming hebben  voorgedaan 
etc.
4) H et overleg van huisartsen  en wijkverpleging 
wordt ook wel Patiëntenoverleg  genoemd. Het 
gaat in dit overleg vooral om  met elkaar 
behandelingsplannen op te stellen en voor wat 
betreft de uitvoering ervan de vinger aan de 
pols te houden. Ook worden  er wel them a’s 
besproken die met het werk te maken hebben.
5) H et overleg van mensen die met huisves- 
tingszaken te maken hebben, wordt wel Bezoe- 
kersprojekt genoemd. Er wordt met elkaar 
gekeken naar de beste oplossing voor een  cliënt 
met huisvestingsproblemen.
6) Behalve deze overleggen zijn er ook nog 
bijeenkomsten  van mensen die in hun werk met 
ouderen van doen hebben. En  wel het Wijkbe- 
jaardenoverleg, de kleine kommissie en een 
overleg tussen buurt en Bogt-bewoners. Er 
wordt dus heel wat aan overleg gedaan. En  dat 
allemaal, omdat je  samen meer kunt dan in je 
eentje. En  te voorkomen, dat er langs elkaar 
wordt heengewerkt. En  dat is niet in het belang 
van de gebruiker van de hulpverlening.
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Verder spelen vooral bij asthma allergische 
factorcn vaak cen  rol, b.v. overgevoeligheid 
voor huisstof, bepaalde dieren (hond, kat, 
cavia), schimmels (vochtige woning). Ook psy- 
chologische factoren  spelen vaak een belangrij- 
ke rol bij asthma. Sommige mensen kunnen  het 
letterlijk  benauwd krijgen van spannende of 
nare dingen in hun  leven.

DE HULPVERLENING

WAT NU
Wat is er aan te doen? Als je CA R A  hebt is 
roken  een nog kwalijker gewoonte dan anders. 
Niet-roken is sterk  aan te raden. Als dit niet 
mogelijk is rook  dan in ieder geval zo weinig 
mogelijk.
Als er een familiaire aanleg voor CARA  
bestaat is het ook belangrijk, dat de kinderen  in 
een zoveel mogelijke rookvrije omgeving op- 
groeien.
Ook passief roken  (de rook van anderen  
inademen) heeft namelijk een  slechte invloed 
op de ontwikkeling van CARA. Tevens is het 
bij een familiaire aanleg aan te raden  geen 
huisdieren  te nemen  i.v.m. de mogelijke ont- 
wikkeling van allergische verschijnselen bij de 
kinderen. Als gebleken is, dat allergie een rol 
speelt bij iemand met CA R A , dan is het het 
beste de betreffende stof zoveel mogelijk te 
vermijden  of te verwijderen.
Verder is het belangrijk  je onder behandeling  
van een arts te stellen bij verschijnselen van 
CARA. Zowel voor bronchitis als voor asthma 
zijn er verschillende werkzame medicijnen 
voorhanden, zowel ter behandeling  als ter 
voorkoming van. Soms zijn er ook andere 
behandelingsmethoden  aangewezen zoals bijv. 
fysiotherapie voor het bekloppen  ter verwijde- 
ring van taai slijm.
Behandeling is ook belangrijk omdat dit kan 
helpen het vroegtijdig optreden  van emfyseem  
te voorkomen. Als u klachten en/of vragen 
hebt, raadpleeg  dan uw huisarts. Hij/zij kan u 
zonodig adviseren, behandelen  of doorverwij- 
zen.

Barend  van Duin, huisarts

CARA staat voor Chronische Aspecifieke Respiratoire (=^emhalings-) Aandoe- 
ningen. Hieronder vallen asthma, bronchitis en emfyseem ٠ ز؛اا  asthma is er een 
vernauwing van de wat kleinere luchtbuisjes, die de lucht de longen in voeren. Dit 
komt doordat de spiertjes rond deze buisjes zich samentrekken. Het resultaat is 
een piepend geluid bij het uitademen en een benauwd gevoel. Asthma kan in 
aanvallen optreden dan wel min of meer constant aanwezig zijn.

Bij bronchitis is er een  ontsteking  van de grote 
en/of kleinere luchtbuisjes. Vaak gaat hier een 
verkoudheid  aan vooraf. De ontsteking wordt 
meestal veroorzaakt door virussen of bacte- 
rieën. De verschijnselen zijn hoesten, tempera- 
tuurverhoging en (meestal) opgeven van slijm. 
Bij virusinfecties is het slijm meestal wittig, bij 
bacteriële infecties geel of groen. Ook  bronchi- 
tis kan  af en toe optreden  of in zekere mate 
constant aanwezig zijn.
Bij emfyseem is de elasticiteit van de longen, die 
belangrijk is voor de ademhaling, minder ge- 
worden. De ,,rek” is eruit, dit treedt vooral op 
wat oudere leeftijd op. H et gevolg is, dat de 
longen minder lucht kunnen  opnem en, wat 
leidt tot kortademigheid. Als er eenmaal emfy- 
seem  is opgetreden, verbetert dit meestal niet 
of nauwelijks meer.
Asthma, bronchitis en  emfyseem  treden  vaak in 
combinatie op. Zo  komt er bij een  bronchitis 
ook vaak piepen voor (Asthmatische bronchi- 
tis). Tevens krijgen mensen  die vaak  bronchitis 
hebben  op wat jongere  leeftijd en in meer 
ernstige mate last van emfyseem. W at is er 
bekend  over de oorzaken? In sommige families 
komen de genoemde lu ch tw eg n d o en in g en  
veel meer voor dan  in andere families. E r is dus 
sprake van een zekere familiaire aanleg.
Verder is duidelijk  aangetoond, dat roken  
zowel een  oorzaak  van CA R A  kan  zijn alswel 
een bestaande CA R A  doet verergeren. Ook 
(ernstige) luchtverontreiniging of het herhaal- 
delijk inademen  van schadelijke stoffen op het 
werk kan een  slechte invloed hebben.

Hoe berekent u of u kw ^t- 
sch e l^ n g  kunt krijgen  voor 
onroerend goed-belastingen?

H et MAIC (Maatschappelijk Advies- en Infor- 
matie Centrum) heeft een brochure ,,School- 
verlaters 84” uitgegeven.
H et boekje geeft een overzicht van de moge- 
lijkheden als je van school komt.
Bovendien is er een  adressenlijst in opgeno- 
men, waar je terecht kan als je  meer informatie 
wilt.

Onderwerpen die in het boekje staan:
—  studeren  en studiefinanciering
—  werk zoeken, solliciteren
—  arbeidskontrakten, lonen
—  ziekte
—  ontslag
—  uitkeringen, voorschotten, ziekenfonds
—  vrije tijd
—  uitzendburo’s
—  bijverdienen
—  kinderbijslag
—  eenmalige^uitkering
—  militaire dienst.

Het boekje is gratis af te ،halen bij het M AIC, 
Jan Willem Brouwersplein* 9, Amsterdam. 
Open: maandag t/m  vrijdag 11.00-17.15 uur.

Indien het inkomen  volgens bovenstaande be- 
rekening te  hoog is, m aar er zijn aflossingsver- 
plichtingen van schulden, dan bestaat er een 
kans, dat dan ook  kwijtschelding mogelijk İŞ. 
Als antwoord  wordt er een formulier terugge- 
stuurd dat ingevuld m oet worden. De vragen 
die gesteld worden, betreffen  inkomensgege- 
vens, vaste lasten en ^ o s ^ ^ e r p l i c h t in g e n .  
De adressen zijn: de directeur der Rijksbelas- 
tingen, Dalsteindreef 2, Diem en  (voor verzoek 
tot kwijtschelding); de ontvanger der Directe 
Belastingen, W ibautstraat 24, 1091 GM  Am- 
sterdam  (voor uitstel van betaling omdat kwijt- 
scheiding aangevraagd is).

K atharina Kluyskens 
M ^ sc h ap p e lijk  W erkteam  spaarndam m er- en

Zeeheldenbuurt

De aanslag voor onroerend  goed-belastingen 
over 1984 is weer bij iedereen  in de brievenbus 
gekomen. Daarom  willen wij u er nogmaals op 
wijzen hoe te berekenen  of u kwijtschelding 
kunt krijgen!؟
Neem  hiervoor het netto-m aandinkom en  plus 
1/12 deel van het vakantiegeld en trek  hiervan 
de ,,kale” huur ofwel nettohuur en de aanvul- 
lende ziektekostenverzekering  af. Is dit bedrag 
minder dan /  1320.- (voor gehuwden of samen- 
wonenden), ƒ 1165.- (voor één- 
oudergezinnen), ƒ 860.- (voor alleenstaanden) 
dan kunt u kwijtschelding aanvragen bij de 
directeur van Rijksbelastingen. Tegelijkertijd 
een verzoek tot uitstel van betaling wegens 
verzoek kwijtschelding aan de ontvanger der 
Directe Belastingen aanvragen.

ADRESSEN/ 
SPREEKUREN

Het maatschappelijk werkteam voor de Spaarn- 
dammer- en Z eeheldenbuurt
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot
11.30 uur, ?olanenstraat 1, tel. 842530;
op maandag en woensdag van 10.00 tot 11.30 
uur in Bokkinghangen, Barentszplein 65.

Buur^aatschappelijk werk, buurthuis Verzet
Spreekuur: dinsdagavond 18.30-20.00 uur 
Hembrugstraat 156a, tel. 840124

Huisartsen:
Barend V. Duin +  Joop ?ooi
k r a a n s t r a a t  9, tel. 828552;
B. Goslinga
Sociaal-medisch centrum  Bokkinghangen, Ba- 
rentszplein 65, tel. 237417;
¥.  Garnier
Zaanhof ص , tel. 828996;
D. de Vries
Nassaukade 2, tel. 840133.
Spreekuren: afspraak maken tussen 8.00 en
11.00 uur. Avond en weekend: Centrale Dok- 
tersdienst, tel. 642111, uitsluitend voor spoed- 
gevallen.

Spreekuur buurthuismaatschappelijk werkster
Loes van Hilten 
Buurthuis De Piraat
Maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Woens- 
dagochtend telefonisch, tel. 247589, Rogge- 
veenstraat 12.

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

Wijkpost voor bejaarden
Maandag, dinsdag, donderdag  en vrijdag van
9.30 tot 11.00 uur
Spaarndammerstraat 141, tel. 829694.

ATTENTIE!!
De vrijwilligersorganisatie De Burenhulp  houdt 
met ingang van 1 oktober a.s. dagelijks spreek- 
uur van 12.00 tot 1.00 uur. Ze zijn gevestigd: 
Haarlemmerdijk  58 en telefonisch bereikbaar 
onder nr. 261208.

Burenhulp
Maandag 6.00 ل4،م0-ل  uur, woensdag en vrijdag 
9.30-11.30 uur
Haarlemmerdijk  58, tel. 261208.

Opbouwwerk
Telefonisch bereikbaar: Polanenstraat 174, tel. 
860578.

Comité Wijkverbetering Spaarndammerstraat
(CWS)
spreekuur: dinsdag, woensdag en donderdag 
10-12 uur
Spaarndammerstraat 143, tel. 825853.

Wijkopbouworgaan Spaarndam woo
Maandag t/m  vrijdag 9.00-17.00 uur 
Polanenstraat 174, tel. 829773.

Advocatencollectief Spaarndammerbuurt
Knollendamstraat 11-13, postbus 14732, 1001 
LE  Amsterdam, tel. 868687 
Spreekuren: maandag van 16.00 tot 18.30 uur in 
de Knollendamstraat.

Sociaal Raadsman
Maandag, dinsdag, donderdag  en vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 18.30 
tot 20.00 uur
Knollendamstraat 87, tel. 829302 tussen 14.00 
en 16.00 uur.

Voorpost bureau bestuurskontakten
Maandag en woensdag van 10.00 tot 12.30 uur 
Tasmanstraat 11a, tel. 5523471.

Fysiotherapie Bokkinghangen
Dagelijks van 8 tot ca. 15.00 uur, woensdag 
alleen ’s morgens van 10-11 uur 
Barentszplein 65.

Schoolmaatschappelijk werk, het ABC
le  Nassaustraat 5, tel. 860324 of 860346.

Doet u mee?
Gedragen  kleding en schoenen voor noodlij- 
dende mensen wereldwijd. H elpt u ons hen te 
kleden?
Bel even op of reik wat aan, zij zullen u er 
dankbaar voor zijn.
Inzameladres: H outrijkstraat 104’, telf. 
82.22.46, De W aard of Fernandez. Veel baby- 
en kinderkleding, speelgoed.



IT
ق ة و ت ة ة د.

İ S İ

أل -ن أل

ءء أ ث إ |

أ!أ
قت§ وه’

ءء

3  =  £<

CD ت

ث1 أ!
ج1 ث ء

“l i l
أ |أ ة
ه ء ؛ أ

ا ا
S®
ءت ق ئ
D0) ؛

ء1
ء ء

٠٠! ه ؛ :ع ٠ • ■■■
أ ه ؛ ف س

■ P » بمم . 1

ت ، و

Iه t l f l fP
آل أ ء أ ؛ أ ا إ

ة ث ق ا إ ق ا ا

أا؛أإ
III

0»
إ0
و
ة
٠٠
ه

(û  (û  D3 2 0  
*si ro ة ' m
0 إل ت ت ت
0 ا ٠ ت ^  o C == اأ

٥ )ÇD00
ثه

“O
CJ1

٢٥

ro ro 
ء  co

— I - H

ro٠١

ق 1!ة
ق ق * ؟ ء

( Û ( Û İ ( Q

؛ه
I “O
|ه

,CO؛ج
ت CO ي

ال ال
a ı P

0سم

0  c
*ة ء

01 ■

roد*
CO CO

—I —I m m

ةتمحم ث ص < “ ج

CQ CQ

g o c o lه"ت
ج
CO

C—

—Im

cء.“O
CJ1

M
- ٠

roص
COm
—Im

٨ !٥ ح: |م إ

ج و
ا إ ت

ء 1سق

ةأ؛ؤ
ؤ

إ اءا

COm
— I

S
m

٠
X
٢٠

o
وء
ة
CO
٠

oلو نو  -H
٢٥ ٢٥

: o؛ه
(0 ;  

إ |

ه
ه ل

حب ئ

CO

ق

ة

0 ء ل ه  

ء ته ي و
CQ CQ ء
O ro

II
0ع

m
CO

٠١ !٠٠٠٠  CJ1 

m m m


