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GEZOCHT
Get uig en van  

m ishand eling  ءم 
zondag 16 sep t em b er

Op zondag 16 september werd ٥٨١- 
streeks 19.30 uur ؛٨  de buurt van de 
H©utrijk$traat-hoek Hembrugstraat 
een wat oudere Marokkaanse man 
ernstig mishandeld door een (donker) 
blonde jongeman.

Het slachtoffer heeft daarbij o.a. een 
gebroken heupbeen opgelopen. De 
dader heeft bij de mishandeling ge- 
bruik gemaakt van een (houten) 
balk(!)

Toen de politie ter plekke arriveerde, 
was de dader niet meer te achterha- 
len.

Iedereen die inlichtingen over het 
gebei،rde kan verschaffen, wordt 
verzocht kontakt op te nemen ٨ ١ ٠ ١  
mr. J.A. ¥ounge, Advokatenkollek- 
tief $paarndammerbuurt, tel. 
868687.

ten en bewoners op de gekste tijden dozen en 
andere rommel op straat. Het is er daardoor 
bijna altijd smerig. Bewoners en winkeliers, 
laat dat niet op u  zitten, en doe er eens wat

Werkgroep woonomgeving

HET SUIKERPLEIN
Over zes jaar is het Suikerplein misschien wel 
hèt centrum van de ^ a r ^ m m e r b u u r t ,  gele- 
gen in het Industriegebied aan de Le Maire- 
gracht. De toekomstige bewoners rond het 
Suikerplein hebben de mogelijkheid gekregen 
om hun wensen kenbaar te maken over de 
inrichting van het plein. Een enquête van de 
Werkgroep Woonomgeving was een eerste 
aanzet om die verlangens te uiten. Op dit 
moment wordt gedacht aan een plantsoenachtig 
plein met een speelplekje voor kleine kinderen.

Verder komt er een vissteiger met banken en 
visklemmen aan de gracht. Een ideale plek en 
stek om in de toekomst te genieten van een 
nieuw stuk spaarndammerbuurt.

WOONOMGEVING
.nummer van de Buurtk!-ant staat in het teken van woonomgeving ا؛)ا
Tot de woonomgeving worden a> d؛e zaken gerekend waarmee u te maken krijgt als u ٧١١' 
huis uitstant: alles aaneaande het verkeer, de sroenvoorzienins en het onderhoud van de 
buurt.
In deze krant zult u over at deze onderwerpen de nodige informatie aantreffen.

De werkgroep woonomgeving houdt zich bezig met groen in de buurt, de 
inriehting van straten en pleinen, speelvoorzieningen en tenslotte met de 
^-bouievard en het Westerpark.

We zijn vrijwilligers, die zich samen met de bewoners inzetten voor een leefoaarder buurt. Mensen 
met ideeën en enthousiasme die willen meedenken en meedoen, zijn van harte welkom؟ Er is 
regelmatig overleg met de gemeente.

Inlichtingen/aanmelden: Sjoerd Teunisse (825853) of het w o o  (829773).

GEVELTUINTJES
o p  de bijgaande foto’s kunt u zien, hoe in de 
Zeeheldenbuurt bewoners hun best doen de 
straat op te fleuren met groen, o p  deze manier 
verbeteren we zélf onze woonomgeving. Op de 
warme dagen zag u afgelopen zomer bij ons 
weer veel bewoners gezellig buiten zitten pra- 
ten; soms tot ,s avonds laat-

In de Dirk Hartoghstraat proberen twee scho- 
len en enkele bewoners de tuintjes in deze 
speelstraat zo goed mogelijk te onderhouden.
We kunnen nog best de hulp van een enthou- 
siaste amateur-tuinier(ster) buurtbewoonster ge- 
bruiken, die als vrijwilliger geregeld wilhelpen 
met onderhouden, ^ingereedschap is aanwe- 
zig. Aanmelden bij Nel Breedveld (tel. 248238) 
of bij Jan Eerdhuysen (265914).

We hopen dat het volgend voorjaar nóg meer 
plantenbakken en stoeptuintjes de buurt zullen 
opfleuren. Ook in de winter kunnen bakken en 
tuintjes er leuk uitzien, als u voor enkele 
groenblijvende planten zorgt, b.v. heide of 
veronica. Op de bloemenmarkt aan het Singel 
b.v. kan men u adviseren, o p  maandagmorgen 
op het Amstelveld is er ook volop keus.

Koop in plaats van een bosje bloemen eens een 
buitenplantje. Uw buurtgenoten en uzelf doet u 
er vast plezier mee.

AKZ

Werkgroep woonomgeving

In het ,,Industriegebied” stond eens een 
grote mooie iep. Als je de Van Noordtstraat 
inliep, zag je hem meteen. De reus is helaas 
geveld. Waarom?

De boom stond precies in het nieuwbouw- 
plan voor het industriegebied. Voor deze 
nieuwbouw moeten er heel wat werken worden 
uitgevoerd, zoals het dempen van water, het 
leggen van een riool en het slopen van oude 
kademuren.

Vlak bij de iep moest een stuk kademuur 
gesloopt worden en daarmee raakte de boom 
een heel belangrijke steun kwijt. Dat beteken- 
de een groot risico, want er bestond nu een 
reële kans dat de iep zou omvallen. Dat risico 
kon niet genomen worden.

Nu kun je je afvragen of die prachtige boom 
dan niet in z’n geheel verplaatst had kunnen 
worden. Het antwoord op deze vraag is even 
kort als simpel: nee!

Er worden tegenwoordig wel eens bomen 
verplaatst, maar zo’n enorm exemplaar als deze 
is niet te verplaatsen. Het enige alternatief was 
kappen. Natuurlijk is dat erg jammer, maar 
gelukkig komt er over een paar jaar opnieuw 
groen terug rond de nieuwbouwwoningen in het 
industriegebied.

SPAARNDAMMERSTRAAT: 
TEVEEL ROMMEL.
De reinigingspolitiemensen, die ook de Spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt tot hun gebied 
mogen rekenen, zijn de heren Kamp en Van 
der Kaa. o p  de informatiemarkt stonden ze 
met de vooriicltingscaravan van de reiniging in 
de Houtrijkstraat. Er was o.a. informatie over 
het stoepzindelijk maken van honden. De 
folder is gratis verkrijgbaar, tel. 180222.

Op onze vraag vertelden de beide heren, dat de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt er in verge- 
lijking met andere oudere buurten niet zo slecht 
af komen. We horen bij de middenmoot; het 
kân natuurlijk altijd beter.

Een slechte uitzondering vormt de Spaarndam- 
merstraat. Daar zetten zowel winkeliers, klan-

ZAANSTRAAT-
SPEELSTRAAT
Amsterdam heeft er weer een stukje groen bij. 
Het zal veel buurtbewoners wel zijn opgevallen 
dat het stukje Zaanstraat, tussen Spaarndam- 
mer- en Zaandijkstraat, in een nieuw jasje is 
gestoken. Dat daar veel jaren aan voorberei- 
ding vooraf is gegaan en dit ook een stukje van 
het Verkeers Circulatie ?lan is, daar zullen 
weinig mensen weet van hebben.

Belangrijk is, dat de straat is opgeknapt. Voor 
de fietser blijft dit stukje een doorgaande route 
en voor de auto’s is het definitief afgesloten. De 
parkeergelegenheid voor de bewoners is behou- 
den gebleven. Dat het een hele verandering is 
voor menigeen is begrijpelijk. De racebaan is 
veranderd in een rustig straatje wat niet alleen 
door de meeste buurtbewoners gewaardeerd 
wordt, maar ook voor de kinderen van de 
Elisabethschool is het een stuk veiliger. Wat het 
speeleffect betreft; dit is nog niet erwezenlijfct.

In het parkje is n.1. nog een waterspeeltuig 
gepland. Als de afdeling groenvoorziening dit 
parkje van een opknapbeurt voorziet wordt ook 
dit meegenomen.

Bewoners, wees trots op elk stukje buurtverbe- 
tering, hierdoor wordt de woonomgeving leef- 
baarde؛ . Ook al zal het niet altijd naar ieders 
wens z^n.

Werkgroep woonomgeving



k o t o f o n

De Buurtkrant is een uitgave van het 
Aktie Comité Zeeheldenbuurt, het Comi- 
té Wijkverbetering spaarndammerbuurt 
en het Wijkopbouworgaan Spaamdam.

Het redaktieadres is: ?olanenstraat 174, 
tel. 829773. De ondertekende stukken 
vallen onder verantwoordelijkheid van de 
auteur. Niet ondertekende stukken vallen  

onder de verantwoordelijkheid van de 
redaktie.

u  kunt a r t i ^ l e ^ ^ ^ o ^ e r k i n g e n /  
suggesties sturen naar het redaktieadres.

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

Aan dit nummer werkten mee: Bob 
Morriën, Sonja de Vries, Nel Breedveld, 
Zaitounie, Jan Eric Burger, Friso Hiem- 
stra, Wim Flaat, Joger de Jong, Rosa 
Mendels, Gerda Lasschuit, Freddy Mijn- 
heer, Bert Helmers.
Drukkerij: Dijkman 
Oplage: 7000 expl.

Uiterste inleverdata 
van kopij en versch^- 
ningsdata Buurtkrant

Uiterste inleverdata kopij: 30 oktober
27 november

Verschijningsdata Buurtkrant: 18 oktober
22 november 
20 december

S ^ E ^ R m N C S ? R 0.1EKT
SAMEN BETER EEN BUITJE REGEN
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DE SOS/TELEFONISCHE HULP- 
DIENST
ZOEKT VRIJWILLIG(ST)ERS!

De SOS/Telefonische Hulpdienst Amster- 
dam stelt zich ten doel:

,,Aan iedereen die zich in moeilijkheden 
en/of een krisissituatie bevindt de mogelijkheid 
te bieden ogenblikkelijk telefonisch een ge- 
sprekspartner te bereiken om samen naar een 
mogelijke oplossing te zoeken of om steun te 
krijgen.”

Op het moment zijn er zo’n 100 vrijwillig- 
(st)ers bij de THD werkzaam die telefonisch 
hulp proberen te verlenen aan mensen met 
allerlei problemen. Dat is afwisselend en 
boeiend maar soms ook zwaar en ondankbaar- 
Naast het werk aan de telefoon kunnen vrijwil- 
lig(st)ers ook deelnemen aan verschillende or- 
ganisatorische aktiviteiten, zoals bijvoorbeeld 
op het gebied van financiën, huisvesting, publi- 
citeit enz. De vrijwillig(st)ers hoeven geen 
speciale vooropleiding te hebben; het belang- 
rijkste is dat zij kunnen luisteren naar en open 
willen staan voor de vragen en problemen van 
anderen. Van de vrijwillig(st)ers wordt ver- 
wacht dat zij:
— 21 jaar of ouder zijn;
— na een inwerkperiode tenminste één jaar bij 

de THD blijven werken;
— gemiddeld één dienst van 4 2 آ ا  uur per week 

doen;
— eens per 3 weken deelnemen aan een groep 

waarin o.a. het telefoonwerk eii organisato- 
rische zaken besproken worden;

— een gezonde dosis zelfkritiek hebben;
— wisselende diensten kunnen en willen doen, 

ook ,s nachts en in het weekend.
Nieuwe vrijwillig(st)ers krijgen voordat zij 

zelfstandig aan de telefoon gaan werken een 
opleiding van vier maanden die bestaat uit 
wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer 6 uur.

In september en oktober beginnen er weer 
twee opleidingen voor nieuwe vrijwillig(st)ers. 
Als dit werk u aanspreekt, kunt u een stencil 
met uitgebreidere informatie en een aanmel- 
dingsformulier aanvragen. Hiervoor kunt u 
tijdens kantooruren bellen naar telefoonnum- 
mer 167686.

Do e t  u  m e e ?
Gedragen kleding en schoenen voor noodlij- 
dende mensen wereldwijd. Helpt u ons hen te 
kleden?
Bel even op of reik wat aan, zij zullen u er 
dankbaar voor zijn.
Inzameladres: Houtrijkstraat 104’, telf. 
82.22.46, De Waard of Fernandez. Veel baby- 
en kinderkleding, speelgoed.

Vooroordeel 
٠٠٠ politie doet niets 
tegen de tienduizenden 
illegalen’.
In 1975 konden illegalen die in het bezit waren 
van een w er^v csv erk la rin g  een verblijfsver- 
gunning aanvragen.
Ongeveer 18.000 mensen hebben dat toen 
gedaan. De schattingen hoeveel illegalen er nu 
zijn lopen sterk uiteen. £ ٢  zouden net zo goed 
tien- als vijfentwintigduizend illegalen in Ne- 
derland kunnen zijn.

Juist omdat mensen illegaal verblijven zijn 
tellingen niet te maken. In 1975 meldde niet 
iedereen zich. Een deel van de illegalen kon 
geen werkgeversverklaring krijgen, hoewel ze 
al jaren in Nederland vast werk hadden. Illega- 
len zijn voor een werkgever winstgevend en 
gemakkelijk. Zij hebben in de praktijk geen 
enkel recht, nemen met weinig loon genoegen 
voor hard en zwaar werk en werkgevers betalen 
voor hen geen loonbelasting en sociale premies. 
De financiële risico’s zijn voor de werkge vers 
klein. De hoogste boete tot nu toe was /  750,—  
per illegaal te werk gestelde. Mocht een werk- 
gever al betrapt en bekeurd worden, een 
dergelijk lage boete is in korte tijd terugver- 
diend.

De vreemdelingenpolitie controleert buitenlan- 
ders zeer regelmatig op geldige verblijfspapie- 
ren. Soms worden er ook zoekacties gehouden, 
bijvoorbeeld bij stations in de grote steden, in 
het Rotterdamse havengebied of in cafés waar 
veel buitenlanders komen. Die controle leidt 
niet zelden tot verwarring en schrijnende situa- 
ties. Gemiddeld worden er per jaar 9.000 
illegale buitenlanders het land uitgezet.

Het racisme neemt toe. Kranten staan er vol 
van. Mishandelingen en steekpartijen ko- 
men voor, waarbij daders verklaren gehan- 
deld te hebben uit haat tegen buitenlanders. 
Racisme speelt in op bestaande vooroorde- 
len over buitenlanders. Tegen die ٧ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ٢ - 
delen lijkt soms weinig in te brengen. Ze 
klinken op het eerste gezicht aannemelijk. 
Zeker als voorbeelden worden genoemd. 
٧ ٠ ٠ ٢  wie niet weet hoe het werkelijk zit, is 
het moeilijk spontaan en direct te reageren. 
Over die alledaagse vooroordelen heeft de 
Anne Frankstichting en anderen een boekje 
uitgegeven. De komende aktiekranten zul- 
len we steeds een vooroordeel uit dat boekje 
overnemen. Omdat we bestrijding van het 
racisme belangrijk vinden. Vandaar!

KAN OOK WEL 
EENS LEKKER ZIJN
u  kent dat misschien wel. Die dagen, dat niets 
wil. Alles staat je tegen. Het begint ,s morgens 
al bij het opstaan. De hele dag staat je tegen. 
En je voelt je triest. Wat heet triest: intriest!

Tegenwoordig noemen we dat een depressie. 
Of depressief zijn. Dat woord kennen we van 
de TV. Veelal komen die depressies uit Ierland. 
En ze brengen meestal weinig goeds: bewolking 
en rege. Niet iets waar je vrolijk van wordt. 
Althans op het eerste gezicht. Bij nader inzien 
zitten er ook goeie kanten aan zo’n bui regen, 
u  heeft misschien ook de ervaring, dat je soms 
een bui regen nog lekker vindt om in te lopen. 
Bovendien kunnen we nauwelijks zonder re- 
gen. Het land zou verdorren en er zou niets 
groeien. Er zou geen leven zijn.

Zo is het ook ongeveer met dat trieste gevoel. 
Je voelt je hopeloos. Op het eerste gezicht. En 
toch biedt het je ook iets goeds. Net zo als een 
bui regen. Om dit zo te ervaren is het wel nodig 
om wat anders tegen dat trieste gevoel aan te 
kijken. Het te gaan zien als een goeie vriend die 
je wat te vertellen heeft. Meestal over je manier 
van leven, of over jezelf. De kunst is dan er 
achter te komen wat het je te vertellen heeft. 
Soms lukt dat alleen. Soms kom je er achter 
door er met een goeie vriendin of vriend over te 
praten. Soms door er met degene over te praten 
waar je mee samenwoont. En soms is hulp van 
een ander nodig. Een maatschappelijk werk- 
(st)er bijvoorbeeld. Van iemand die wat verder 
van je vandaan staat. Samen kan dan gekeken 
worden waar dat trieste gevoel vandaan komt. 
Wat het je te vertellen heeft

Sommige mensen zijn erg vertrouwd geraakt 
met dat trieste gevoel: ze weten niet beter. En 
het klinkt gek: ze genieten er als het ware een 
beetje van. Het is zo vertrouwd voor ze. En 
onder het motto: ik weet wat ik heb en ik moet 
nog maar zien wat ik krijg, leggen ze zich erbij 
neer. Jammer en toch begrijpelijk. Het is een 
beetje met het volgende te vergelijken. Niet 
helemaal natuurlijk: tenslotte gaat iedere ver- 
gelijking wel ergens mank. Maar toch.
Stel dat iemand altijd met regen leeft. Dag in, 
dag uit. Jaren lang. Daar gaat ie zich dan op 
instellen en naar leven. Reken maar, dat alleen 
de gedachte aan een beetje droog weer zo 
iemand van streek kan brengen. Laat staan de 
gedachte aan een paar uur zon.

Uiteraard is een maatschappelijk werk(st)er 
geen soort Haarlemmerolie, een middel tegen 
alle kwalen. En zoals zo vaak: je eigen wens om 
van die regenbuien af te komen is het belang- 
rijkste. En voor de rest is goeie hulp nooit weg. 
En een maatschappelijk werk(st)er kan zo’n 
hulpie zijn.

Hans Zonneveld  

Maatschappelijk werkteam 
tel. 842530

In de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
werken ook hulpverleners. Ook wel dienstver- 
leners genoemd. Wie werken er zoal in de 
buurt? De sociaal raadsman, de wijkverpleeg- 
sters, huisartsen, advocaten en maatschappelijk 
we؟k(st)ers, ^ ١ ١ ١  er maar eens een paar te 
noemen. Allemaal mensen die op de een of' 
andere manier hulp verlenen. Jaren geleden 
was het bij de hulpverlening: ieder voor zich. In 
veel plaatsen is dat nog zo. In de Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt is dat al jaren anders. 
In deze buurten bestaan sinds jaar en dag, zou 
je haast schrijven, een samenwerkingsverband 
van hulpverleners. En wordt er tussen verschil- 
lende hulpverleners samengewerkt. Het waar- 
om van deze samenwerking spreekt haast voor 
zich. Toch maar even aangeven waarom:

Waarom samenwerking
٠  SAMEN KUN JE MEER DAN IN JE 
EENTJE

Samen kun je meer dan in je eentje: een oud 
gezegde. Buurtbewoners werkenmede om die: 
reden vaak samen- Ook als dienstverlener kun 
je lang niet alles in je eentje. Vandaar dat 
hulpverleners samenwerken.

٠  TWEE WETEN MEER DAN EEN 
Als hulpverlener heb je slechts beperkte ken- 
nis. Anderen hebben weer andere kennis. Die 
kun je gebruiken. Vandaar dat hulpverleners 
samenwerken.

* PROBLEMEN VAN DE EEN EN DE AN- 
DER!
PROBLEMEN VAN DE SAMENLEVING
Het probleem van de een is vaak ook het 
probleem van de ander. Vaak hebben meer 
mensen hetzelfde probleem. De oorzaak van 
dat probleem ligt dan vaak niet alleen bij die 
ene mens of bij die ene groep. De wijze 
waarop de samenleving in elkaar zit, kan dat 
probleem veroorzaken. Daar moet dan wat 
aan gebeuren. Dat is niet eenvoudig. Van- 
daar dat hulpverleners samenwerken.

٠  NIET LANGS ELKAAR HEEN WERKEN 
Het kan gebeuren dat meerdere hulpverle- 
ners bij een en dezelfde ^tiënt/k liënt komen 
zonder dat te weten en dan ongewild langs 
elkaar heen werken. Dat is niet in het belang 
van die patiënt/kliënt. Vandaar dat hulpver- 
leners samenwerken.

Zo u weet nu waarom de h^pverleners samen- 
werken. In een volgend artikel wordt verteld 
hoe ze samenwerken.

GG&GD WAARSCHUWT 
VOOR HOOFDLUIS
Wanneer de scholen weer beginnen lopen 
kinderen kans in aanraking te komen met 
hoofdluis, indien die kennismaking al niet heeft 
plaatsgevonden. De afdeling Jeugdgezond- 
heidszorg van de GG&GD wijst er op, dat 
ondanks al haar inspanningen het niet gelukt is 
de hoofdluis afdoende te bestrijden. Met de 
terugkeer in de klas na de vakanties kan zich 
een nieuwe ,,explosie” van hoofdluis voordoen. 
Om dit te voorkomen of te beperken is de hulp 
van de ouders nodig.
Volgens de GG&GD is de kans op besmetting 
met luizen en neten (de eitjes van het ongedier- 
te) extra groot tijdens de vakantie. Kinderen, 
maar ook volwassenen, komen dan met veel 
andere mensen in contact, in bussen, treinen en 
vliegtuigen, op campings en boten, in kinder- 
kampen en zwembaden. Dit zijn allemaal plaat- 
sen waar de hoofdluis van de ene mens op de 
andere overloopt.
Het is daarom noodzakelijk dat kinderen regel- 
matig, maar juist nu, door hun ouders worden 
gecontroleerd op hoofdluis. De eenvoudigste 
manier op deze op te sporen is door met een 
zogenaamde ,,stofkam” eenmaal per week het 
haar door te kammen. Mocht een kind luizen 
hebben, dan blijven deze meestal wel achter in 
de kam. Zij zijn te herkennen aan de grauwe 
kleur. De witgele eitjes van de luizen, de neten, 
zijn minder gemakkelijk te verwijderen. Zij 
zitten namelijk vastgekleefd aan de haren. 
Vooral de neten dicht bij de hoofdhuid zijn 
moeilijk los te krijgen. Het is van belang om, 
als men hoofdluis heeft gevonden, een speciale 
anti-hoofdluislotion te gebruiken. Die is bij 
iedere apotheek verkrijgbaar. Voor meer infor- 
matie kan men zich wenden tot het zittingslo- 
kaal van de GG&GD in de eigen wijk of bellen 
met telefoonnummer 24 83 46.

Gèef geneesmiddelen niet 
door. Wat goed was voor ٧, 

kan ٧٢̂  een ander juist 
verkeerd zijn.

Als u een zonder recept 
gekocht geneesmiddel gc'bruikt 

en uw Macht verdwijnt niet, 
ga dan naar de dokter.

Gebruik niet meerdere 
geneesmiddelen tegelijk 

zonder de instemming van 
uw arts.

Bewaar restanten niet te lang. 
Maak af en toe schoon schip in 

uw medicijnkastje.

goed naar wat arts, ؟؛Luist 
over een ٧ drogist ؛apotheker o 

geneesmiddel vertelt; lees 
goed de gebruiksaanwijzing en 

volg de insfructies 
.nauwkeurig op

Bewaar het middel in de 
originele verpakking op een 

koele, droge en donkere plaats, 
buiten bereik van kinderen.

Ga zorgvuldig om met geneesmiddelen.
2



Verslag vergadering wijkraad 
d.d. 20 september 1984.
Het voornaamste agendapunt op deze eerste vergadering van de wijkraad na de 
zomervakantie was de stand van zaken rondom het Houtrak (zie daarvoor elders in de 
krant).
De uitkomst van de diskussie was dat de wijkraad van mening blijft dat het 
soeiaal-medisehe er wèl moet komen, met of zonder de arts Gamier. Het liefst mèt hem als 
het eventueel kan, maar desnoods met een ander.

De wijkraad besluit ook om een pamflet in de buurt te verspreiden waarin de gesehiedenis 
en de huidige stand van zaken wordt beschreven. Daarnaast zal het Ziekenfonds 
Amsterdam en Omstreken worden benaderd om hen ervan te overtuigen van het feit dat 
zij op dit moment een centrale en beslissende rol kunnen spelen.
Na dit agendapunt werd er gesproken over het alternatieve plan van de werkgroep 
woonomgeving voor de Mirakelbrug. De wijkraad steunde dit voorstel maar was wel van 
mening dat de verkeerssituatie bij de afslag Houtmankade ا ا م ة  extra aandacht behoeft. 
Door enkele wijkraadsleden werd gewezen op de geweldige hoeveelheid papier van huis 
aan huisbladen die op straat en in trapportalen blijft slingeren. Zij deden een beroep om er 
voor te zorgen dat de verspreiders beter zouden bezorgen en dat buurtgenoten meer 
papierrotzooi opruimen.

GROTE OPKNAPBEURT 
EX-SPEKULATIEPANDEN

Data wijkraadsvergaderingen
De data van de volgende vergaderingen van de wijkraad zijn: 18 oktober, ل و  november, 20 
december.
Deze vergaderingen worden gehouden in het ?olanentheater, ?olanenstraat 174, te 
beginnen om 20.15 uur. De vergaderingen zijn openbaar: iedereen is van harte welkom en 
kan over alle zaken meepraten. 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.

GROENE LICHT HOUTRAK
Jarenlange strijd van de buurt heeft succes
De gemeenteraad heeft besloten om de bouw van het sociaal-medisch centrum ’t Houtrak mogelijk 
te maken door een huurgarantie af te geven.
Hiermee is voorlopig een eind gekomen aan een jarenlange strijd van de buurtbewoners, 
dienstverleners en andere betrokkenen om een dergelijk centrum van de grond te krijgen.
De komende tijd zal gewerkt moeten worden aan de oplossing van de laatste problemen en zal de 
samenwerking verder vorm moeten worden gegeven.
Het is een lange, moeizame en vaak harde strijd geweest. Voorop heeft altijd gestaan de 
verbetering van de hulpverlening in het belang van de (toekomstige) patiënten. O k  in de 
toekomst zal dat het uitgangspunt dienen te blijven.
Alle betrokkenen worden opgeroepen eraan.mee te werken dit centrum tot een succes te maken.

De Sociaal-Medische werkgroep

ا ح ى ط م ل ا ع ي ا ئ ط م  ل

ا ا ن ا ط ا ا من ئ ل م ي  ن ال
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ة ا ريع شوا تنصيف على ض لحفا ا قسم دين م  ل

ة سيفومون سمم با ل الزبا ا وجمع  بحمل

ف طي  لمديمتن ا ء نحا أ جميع في ريع لشوا ا ت

 لغديمن ا ء ي ا وخصوصا
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ل زبا ال ا

ى ر ا فعل ن ا ن فا هدا ت دب  ستقوم لبل

 وجدوا دا واء الحيا ا في رمن تما -ن0 بمرا

ل مزا بصمبرة بما صحا ا فبون سبما نمم فا ب

ف ما ٠ لي

------------------------------------و

KOMMENTAAR
op het overmens goede stukje over de 
Helihaven op het stenen Hoofd.

Over het nut van deze haven lopen, zoals een 
goede gewoonte is, gelukkig de meningen 
uiteen. Ongetwijfeld zal er voor de winkeliers 
en eventuele horeca meer te verdienen zijn. 
Wat echt wel nodig is.
Nu het andere punt: de ,,geluidsoverlast” , een 
terecht zwaar punt in onze buurten zeker m.b.t. 
de eventueel aan te leggen Y-boulevard gekom- 
bineerd met de Helihaven. £ ٢  is echter nog veel 
meer geluidsoverlast. Ik denk b.v. aan het 
afscheid nemen van de visite die bij u thuis is 
geweest of u zelf als u laat in de nacht naar huis 
terugkeert al of niet met de auto. Je hoort van 
alles: eerst dansen ze op de trap, gaan op straat 
staan brullen, hoe gezellig het was (kan dat 
binnen niet?), knallen met de autodeuren, 
rijden met gillende banden een een loeiende 
claxon weg.
Echt, u als protesterende buurtbewoners, bent 
waarlijk een genot voor de bewoners van de 
benedenhuizen die aan de straatzijde slapen. 
Deze geluidsoverlast is VELE M A LE N  ER- 
GER dan de Y-boulevard.

Evert Klein Nagelvoort

Het ziet er naar uit dat deze ontwikkeling ook 
voor de rest van de buurt, dat nog aangepakt 
moet worden, zal gaan gelden. Een grote beurt 
bestaat uit een tweetal werkzaamheden:

de d^oudswerkzaamheden م1
Het kasko of ook wel de romp van het gebouw 
genoemd wordt drastisch opgeknapt voor een 
periode van minstens 30 jaar. Hiervoor hoeven 
geen huurverhogingen betaald te worden. 
Daarnaast wordt er in de Tasmanstraat en de 
Spaarndammerstraat aan de voorgevel isole- 
rend glas geplaatst. Ook dat zonder ekstra 
huur.

2. de verbeteringen
Onder verbeteringen worden alle ekstra’s ver- 
staan, die voorheen niet of onvoldoende in de 
woning aanwezig waren. Bijvoorbeeld een dou- 
che of een nieuwe keuken. Ook is het mogelijk 
wandjes te verplaatsen of geluidsisolerende 
maatregelen in de woning te treffen.
Daarvoor moet dan wel een huurverhoging 
betaald worden. Kiest de bewoner voor een 
douche en een nieuwe keuken, dan betaalt 
hij/zij daarvoor ekstra ƒ 34.00.

het G e ld / / / / /
Voor een grote opknapbeurt mag per woning 
niet meer dan /  50.000 besteed worden. Elke 
bewoner krijgt een vergoeding voor beschadi- 
gingen en het vernieuwen van het tapijt een 
bedrag van /  1500,00. Omdat de vloeren in de 
benedenwoningen vervangen moet worden om 
het vochtprobleem te verhelpen, krijgen deze 
bewoners een hoger bedrag, nl. /  2250 س م  

Alle betaalde borgsommen aan de vorige eige- 
naar worden door het Westen of de Gemeente 
terugbetaald, tenminste als men kan aantonen 
ook inderdaad borg betaald te hebben.
De nieuwe huren van de woningen worden zo 
veel mogelijk gelijk getrokken: de te hoge 
huren gaan vaak aanzienlijk omlaag, terwijl de 
bestaande lage huren gehandhaaft blijven. Een 
goeie zaak. Voor de winkels die een hoge huur 
betalen is de zaak nog niet duidelijk.

Konklusies
Het lijkt er op dat de gemeente eieren voor 
haar geld heeft gekozen, en nu eindelijk, na 
veel aandrang vanuit de Amsterdamse buurten, 
heeft gekozen voor een aktief aankoopbeleid. 
Dit is de enige manier om het slechte woningbe- 
stand op te knappen en aan te passen aan de 
wensen van de bewoners. Gelukkig zijn de 
woningbouwverenigingen bereid dit bezit over 
te nemen en in beheer te nemen. Het cws gaat 
in samenwerking met de pas opgerichte bewo- 
nersvereniging het projekt begeleiden. Gezien 
de inbreng en het enthousiasme van de bewo- 
ners hebben we er goede hoop op.

Eind oktober wordt er een begin gemaakt 
met de aanpak van een 80-tal woningen in 
het blok Nova Zemblastraat- 
^arn^mm erstrat-Ta؟!^nstraat. Deze 
woningen zijn onlangs door de woning- 
bouwvereniging Het Westen overgenomen 
van een tweetal louche huisjesmelkers, Van 
der Putten en La Grouw. Van dit verwaar- 
loosde bezit zal het aehterstallig onderhoud 
opgeheven worden, terwijl de bewoners 
kunnen kiezen voor een nieuwe keuken, een 
douche of een aantal zogenaamde geriefs- 
verbeteringen. Wat gaat er zoal gebeuren.

Het La Grouw 
Van der Pu،،e bezit
Enige jaren geleden kwam dit illustere duo in 
bezit van deze 80-woningen, waarbij ook nog 
een aantal winkels horen: het Volkskoffiehuis, 
stomerij AMSU en het eet-cafe Mayte. Terwijl 
elk jaar opnieuw de huurverhoging berekend 
werd, en nieuwe bewoners bedragen tot 
ƒ400,00 per maand moesten neertellen voor 
een tweekamerwoning, bleef het noodzakelijke 
onderhoud vrijwel geheel uit.
De klachten van de bewoners namen toe, velen 
wilden het liefst verhuizen naar een betere 
woning. Maar probeer die maar eens voor een 
redelijke prijs te vinden!
Ook de huren van de winkelwoningen ging met 
sprongen omhoog, zodat voor velen het water 
tot aan de lippen steeg.
Gelukkig kwam de gemeente uiteindelijk als 
reddende engel uit de hemel vallen. Gesteund 
door een rijksaankoopsubsidie van /  10.000 per 
woning nam zij na moeizame onderhandelingen 
de zaak over.

Het Westen springt 
in de bres
Het Westen bezit in onze buurt een groot aantal 
woningen, vooral in het noordoostelijke ge- 
deelte van de buurt. Ook de nieuwbouw op het 
voormalige Industrieterrein is in beheer van 
Het Westen. Omdat de ervaring van het cws 
en de huurdersvereniging Het Westen met deze 
woningbouwvereniging positief zijn, is het een 
goede zaak dat zij, na overleg met de bewoners, 
de grote beurt gaan uitvoeren.

Wat is een grete beurt
De tijden van de grootschalige renovatiebeur- 
ten lijkt definitief achter ons te liggen. Niet 
alleen te duur voor het Rijk, maar ook vanwege 
de hoge huren niet meer aantrekkelijk voor de 
meeste bewoners.



DE HOND & 
HET WESTERPARK

waar een hoop is, 
is een weg

(vrij naar Marsman)
Denkend aan honden
zie ik sehrapende schoenen
klodders stront
aan de stoeprand afslaan

Rijen veelkleurige 
stinkende hopen 
daaglijks opnieuw 
in perk en laan

De lucht hangt er zo laag 
en de zon wordt er langzaam 
in grijze, benauwende 
dampen gesmoord

Kadansende trimmers 
door dreigende honden 
met blikkrende tanden 
ontregeld, verstoord

De hond is de beste vriend van de mens. Een 
vriend in allerlei soorten, maten, gewichten. 
Hondenkenners delen de hond op dubieuze 
gronden in naar ras. Deze indeling biedt de 
hondenkenners gemak, maar is ook de niet- 
hondenkenner erbij gebaat? Ik meen van niet. 
Daarom, niet hondenkenner opgelet:
Wellicht bezorgt de onderstaande indeling u 
een schok der herkenning.

Categorie 1: KUTTELIKKERTJES
— minieme hoopjes
— kefkrengetjes, snoevertjes

bij bedreiging lichamelijk teweerstellen

Categorie 2: STRONTSCHUIVERS
— hopen van klein tot behoorlijk
— kortpotige keffers tot blaffers
— schuiven met borst, buik en ballen over de 

grond en dus over de eigen stront en die van 
andere honden. Dragen (hihaho!) de stront 
het eigen huis weer in.

— Voor de kleintjes uit deze groep geldt bij 
bedreiging hetzelfde als voor categorie 1. 
De grotere in groepen benaderen, ?ositief 
denken, angstgeuren door zware parfums 
overdekken. Blaffende honden bijten niet 
zegt de hondenkenner, maar weet de hond 
dat ook?

Categorie 3: DOORSNEESCH1JTERS
— Zie voor op je afstuivende blaffers onder’ 
categorie 2 (grotere)

Categorie 4: GR©TE SCHIJTERS
— Bij bedreiging politie verwittigen. If you 

can’t lick them join them. Interesse veinzen. 
De hondenkenner uithangen, ?raatje met 
de baas maken of vrouwtje. ,,Hoe oud is-ie? 
Zou je niet zeggen” . ,,Wat eet-ie/ze nou 
zo?” ,,Mag ik die stok een keer gooien?” , 
,,Mooi gebit!” etc.

Categorie 5: BRIEVENBUSSCHJJTERS
— Alleen de superschijters vallen onder deze 

categorie. Geen kruid tegen gewassen. Ver- 
stijven en zachtjes ademen door de neus.

Hoop?
Ja, er is nog hoop voor de niet-hondenkenner 
die zo langzamerhand door de hopen het bos 
niet meer ziet. De hoop is gelegen in het in onze 
maatschappij gangbare voor^tgngsdenken:

Genetische manipulate!؛
De ministerraad besluit dat alle honden gene- 
tisch worden gemanipuleerd en wel in dier 
voege dat zij alle met ingang van 1 januari 19... 
onder categorie 1 dienen te vallen.

Genetische manipulatie dient door wetenschap- 
pers en fokkers zozeer te worden verfijnd dat 
elke hondenkenner zijn/haar persoonlijke wen- 
s(en) in vervulling kan zien gaan.
Bijvoorbeeld: Een deense dog, weliswaar met 

het formaat van een chihuahua 
of ten hoogste een pekinees, 
maar met de blaf en de eigen- 
waan van een ongemanierde 
deense dog.

De hondenkenner dient slechts één concessie te 
doen. Hij moet aan formaat inleveren. Daar 
staat tegenover dat de niet-hondenkenner ein- 
delijk de kans krijgt om de ,,hond an sich” op 
z’n hurken en zonder angstzweet werkelijk te 
leren kennen. En kennis is macht.
Een compromis zou kunnen worden gesloten 

met betrekking tot categorie 2. Om voor hand 
liggende redenen dienen de poten in dat geval 
zéér korf te zijn.

Een hondenliefhebber. 
(naam bij de redaktie bekend)

THERESIA
Toen ik 14/15 jaar was speelde ik in de 
Zaanstraat t/o speeltuinvereniging Theresia. 
Hele groepjes vormde zich in de portieken met 
als gevolg dat deze groepjes inclusief mezelf de 
nodige emmers water over ons heen gehad 
hebben. Jongens en meisjes kwamen in het 
clubgebouw als broekies van 12 jaar en kregen 
verkering met elkander. De nodige ruzies 
waren elke dag te bespeuren. Jaloerserij was 
dan ook meestal de oorzaak. Velen raakten na 
jaren verloofd of trouwden met elkaar waar- 
door de leiding van Theresia op deze feestdag 
natuurlijk niet kon ontbreken.
Anno 1984. 18 jaar verder. Is er wat veranderd 
met de jeugd mag je jezelf afvragen. Dit ging in 
ieder geval door mij heen toen ik samen met 
mijn vrouw door de Zaanstraat liep en er t/o 
Theresia een enorme bak water naar beneden 
zeilde met voorop een grote menigte van jeugd. 
Daar ik zelf deel uitmaak van de leiding van 
genoemde vereniging kan ik beamen dat andere 
genoemde voorvallen nog steeds tot de orde 
van de dag zijn. In deze tijd waarvan je zo veel 
negatieve berichten en uitspraken hoort van 
jeugd kan ik met voldoening stellen dat de 
doorsnee jeugd geen haar beter of slechter is. 
Uitzonderingen bevestigen de regel. Ook over 
20 jaar heb ik nog hoop op de jeugd.

Jan Zwemstra

HOGE
N O O D -.
H OND IN  
DEGOOT

m aak  ’ m z in d e l ik  ' {  I s zo  sim p el 

e lk e  hond kan ’t leren

juist die oever, de overgang tussen land en 
water, heeft vaak de meeste aantrekkings- 
kracht.
?ositief was men over het feit, dat het huidige 
Westerpark in belangrijke mate gehandhaafd 
zal blijven. Er mogen zo min mogelijk bomen 
gerooid worden. De nieuwe vijver vonden 
velen te groot. Over het water kun je alleen 
maar kijken; op gras kun je voetballen. En die 
ruimte is voor velen erg belangrijk. Door de 
ambtelijke projektgroep werd dit tegengespro- 
ken. Een grote vijver heb je nodig om de relatie: 
met de gebouwen goed uit te laten komen.

Slappe stellingname over 
spooruitbreiding
Natuurlijk werd de voorzitter ook aan de tand 
gevoeld over zijn standpunt met betrekking tot 
de geplande spooruitbreiding, welke ook een 
ernstige aantasting van het bestaande Wester- 
park zal betekenen.
Maar meneer de voorzitter vond eigenlijk niets! 
Als groen-man kon hij geen uitspraken doen 
over de bedreigende s^renplannen. Deze slap- 
pe houding was in-der-tijd voor buurtverfegen- 
woordigers ook aanleiding geweest om hel 
overleg met de ambtelijke projektgroep op te 
schorten.
Het College van Burgemeester en Wethouders 
kan zich gelukkig prijzen met zo’n volgzame 
voorzitter!

Renovat؛e huidige park  
hard nodig
Al deze plannenmakerij heeft wel tot gevolg 
gehad, dat renovatieplannen voor het Wester- 
park jarenlang in de ijskast gestopt zijn. Het 
huidige park ligt er dan ook gewoon verwaar- 
loosd bij. De begroeiing is nauwelijks onder- 
houden, terwijl in de komende herfst en winter 
grote delenvan het park blank zullen staan. Het 
park is ernstig verzakt.
De druk vanuit de buurten heeft er toe 
geleid, dat de grondige opknapbeurt van het 
Westerpark nu begin volgend jaar opgestart zal 
worden.
Het werd tijd!
Indien Amsterdam niet uitverkoren wordt voor 
de Floriade van 1992, dan kan de realisa- 
tie van de uitbreiding dan pas tegen het jaar 
2000 afgerond zijn.
Zonder meer een schandelijke zaak!
Als het gemeentebestuur eens beter naar de 
buurt zou luisteren, dan kan ze weten, dat het 
geld voor de spooruitbreiding rustig gebruikt 
kan worden voor de verbetering van het Wes-

terpark. W e r^ ro e ^ e s te rp a rk
Frank Belderbos

Mocht u belangstelling hebben in deplannen 
yoor het Westerpark, ٠ /  verdere informatie 
witten hebben, dan kunt u kontakt opnemen 
met F. Belderbos, telefoonnummer: 265160, 
ofPiet Vink, tel. 797603.

Foto: Westerpark (Hans v.d. Boogaard).

*Inspraakavond 
Westerpark* 
GEEN HAAGSE 
LANEN, MAAR 
EEN GEZELLIG PARK 
Goede bereikbaarheid 
belangrijk!
Dit is één van de onderwerpen, die door 
Spaarndammerbuurters aan de orde gesteld 
zijn op de Inspraakavond Westerpark.
Deze inspraakavond was door de ambtelijke 
projektgroep Westerpark op woensdag 19 sep- 
tember j.1. in het ?olanentheater georganiseerd 
als formeel onderdeel van de parken procedu-

Volgens mevr. Volkers dient de ambtelijke 
werkgroep met de bereikbaarheid goed reke- 
ning te houden. Vooral voor bewoners zonder 
auto, en dat is meer dan de helft van de 
bewoners uit de buurt, is b.v. het groengebied 
Spaarnwoude, bij Halfweg, haast onbereik- 
baar. Het plan van de gemeente om het uit te 
breiden park voor de Floriade van 1992 voor te 
dragen werd met instemming begroet.
Wel zullen er dan duidelijke afspraken gemaakt 
moeten worden over het gebruik van het park 
door de buurt tijdens de Floriade. Dit najaar 
zal de Tuinbouw raad een uitspraak doen over 
de plaats, waar de Floriade van 1992 gehouden 
zal worden.
Rotterdam, Den Haag (Zoetermeer) en Am- 
sterdam zijn in de running, terwijl Rotterdam 
hoge ogen lijkt te gaan scoren.

Sport en Kunst؟ 
Kunst, is Kunst?
Deze twee elementen oogsten veel kritiek. 
Sjoerd Teunisse van de Werkgroep Woonom- 
geving vond, dat er in het plan te weinig 
aandacht was voor sportbeoefening, terwijl dat 
in de toekomst met het toenemen van de vrije 
tijd steeds belangrijker gaat worden. Dhr. 
Dekker, voorzitter van de ambtelijke projekt- 
groep, was het hiermee eens en gaf aan, dat 
hier nog nader naar gekeken zou worden. Deze 
ruimte was niet te ontdekken bij het Struktuur- 
plan voor de Beeldende Kunst; een plan wat 
gelijktijdig met het uitbreidingsplan ontwikkeld 
is. Kunst is Kunst stelde Aart Wevers, de 
betreffende kunstenaar/ontwerper. Daarmee 
was voor hem na veel kabaal de kous af.

Vormgeving te  
stijf en de 
vijver te groot
,t Huidige Westerpark is een gezellig Amster- 
dams park. Dat moet zo blijven; zoals ?aul 
Gofferjé uit de Gouden Reael het uitdrukte.
Je zou moeten proberen om de oevers nog 
speelser en leven^ger te maken, dan ze nu zij^ 
getekend. Dan krijg je ook langere oevers en 
4 — --------------------------------------------------



T U R F S C H I P
AK T I EK O M I T EE ZEEH ELD EN BU U R T

ة غ ال ا

Nederlandse les voor 
Marokkaanse vrouwen

د ء بمحمل ا س للن

'Aktiekomitee ‘Zee- 
heldenbuurt’
ل . Eerdhuyzen, 
Barentszstraat 
256, tel. 265914 
Secretariaat: G.H. 
Lasschuit, ٧ . 
Heemskerkstraat 
12, tel. 254664 
Vergaderadres:’t 
Turfschip, Rogge- 
veenstraat12, tel. 
247589
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o p maandagmiddag is er Nederlandse les voor 
vrouwen. De lessen worden gegeven door 
Nederlandse vrouwen in een aparte ruimte. 
Kinderopvang is aanwezig.
Tijd: maandag van 13.30 tot 30 ل5م  uur; kosten: 
/ 1,50 per keer (incl. koffie en thee)؛ start: 3 
september; leiding: Sietske de Boer; informa- 
tie: Sietske de Boer, buurthuis De ?iraat, 
Roggeveerstraat 12, tel. 247589.

Ook hinkelen was vroeger ,,in” , tientallen 
verschillende hinkelbanen kende je. Met een 
bal of een stok of steentjes. In allerlei variaties, 
ronde, vierkante, zeilschepen. Waar je je naam 
op mocht zetten (en dat deed je op de helft 
want dan mocht je daar even uitrusten) banen 
die zijdelings gesprongen moesten worden of 
met cijfers.
Hooggooiers, dat waren kleine zakjes gevuld 
met zand met je eigen gefleurde sliertjes papier 
eraan. Een andere kleur natuurlijk anders wist 
je niet m؟er welke van jou was. Die gooide je 
zo hoog mogelijk in de lucht en wie het hoogst 
gooide was de winnaar.
Gingen u en uw vriendinnen vroeger ook 
pinkelen? Een pinkel was een houtje met 2 
scherpe puntjes. Die legde je op een put of de 
stoeprand en dan gaf je er met een grotere stok 
een lel op, zodat het kleine houtje een eind weg 
vloog. De bedoeling was dan ook nog dat 
iemand anders dat kleine houtje opving.

Al deze spelletjes zijn verdwenen uit het 
hedendaagse straatbeeld maar gelukkig zullen 
onze kinderen er wel voor zorgen dat er andere 
voor in de plaats komen.
Gespeeld zal er altijd worden, spelen is tijdloos 
en dat is maar goed ook want spelen is 
eindeloos, voor kleine én grote kinderen.

AKZ

HOUDT UW BUURT 
SCHOON
Onlangs deelde de heer Van der Wiel van de 
stadsreiniging ons mee, dat ook de Zeehelden- 
buurt in het bijzondere aktieplan is opgeno- 
men. Dit plan is bedoeld om in de grachtengor- 
del en in de oude wijken het vuilaanbod in zo 
goed mogelijke banen te leiden. Ons verzoek 
aan u is, om dit ambitieus opgezette plan zo 
veel mogelijk te laten slagen. Het is een test 
voor de hele stad. De Spaarndammerbuurt is, 
ondanks een protest van het wijkopbouwor- 
gaan, buiten het aktiegebied gebleven, dus wij 
mogen van geluk spreken.
We zullen ons met elkaar moeten inspannen om 
ons buurtje schoon te houden. Zoals u ziet 
wordt er elke dag geveegd en er zijn ook 
al straten schoon gespoten. We mopperen zo 
gauw over vieze straten maar doen we dat niet 
zelf? De gemeente toont veel inzet, laten we 
allemaal meehelpen. Zet geen huisvuil buiten 
als de ophaaldienst niet komt. Uw goed dicht 
gebonden zakken worden dinsdag- en vrijdag- 
morgen opgehaald, dus alleen dan kunt u 
vuilnis buiten zetten. Er zal strenger gecontro- 
leerd worden dan in het verleden en boetes 
zullen desnoods niet uitblijven. Laten we hopen 
dat dat niet hoeft.
Wonen, woonomgeving en schone straten, dat 
is onze strijd en onze inzet ten volle waard.

AKZ

school Het Roer zijn zwaar teleurgesteld in de 
wél mooie, maar bijna nutteloze drempels.

Voorts zijn op diverse plaatsen om de oude 
bomen heen een soort smerige zandbakken/ 
annex poepbakken aangelegd, (zie foto) o.a. in 
de Roggeveenst^at. Volgens groenvoorzienin- 
gen hebben de bomen veel lucht nodig. Maar er 
is slordig bestraat, zodat het zand overal heen 
waait. In de dure buurten, b.v. Ceintuurbaan, 
worden deze boomroosters wel eventjes anders 
afgewerkt, dan nu bij ons is gebeurd. B.v. met 
mooie stenen met openingen erin, of met 
klinkertjes. Gelukkig is ons in elk geval 
toegezegd, dat op het pleintje in de Barentz- 
straat mooie g؛et؛j*zeren boomroosters om de 
bomen zullen komen. Aan de Barentzstraatzij- 
de van dit pleintje zijn ook nog steeds geen 
Amsterdammertjes geplaatst.

Nog even een opgewekter geluid tot slot: 
diverse bewoners van de Van Linschotenstraat, 
en van de Barentzstraat (gedeelte bij de melk- 
boer) lieten ons weten, blij te zijn dat er nu 
bomen zijn gekomen in hun tot nu toe groenlo- 
ze straat! De dode exemplaren zullen volgens 
de gemeente in de volgende plantperiode wor- 
den vervangen.
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BESTRATING 
Z E E H E L D E N B U U R T  

BIJNA KLAAR؟
Nu de Van Heemskerckstraat en de Houtman- 
kade weer bijna dicht zijn, is de woestijnellende 
in de buurt haast geleden. We hopen, dat de 
bewoners zo sociaal voelend zullen zijn om niet 
meer te parkeren op de vernieuwde stoepen, 
zodat we niet binnenkort wéér met hobbelige 
en kapotte trottoirs zullen zitten. Bejaarde 
buurtbewoners, kinderen en andere voetgan- 
gers zullen u als autobezitter dankbaar zijn, als u 
in onze buurt, waar al gauw weer voldoende 
parkeerruimte is de stoepen met rust laat.

Aan de uitvoering zitten helaas nog wel enkele 
bezwaren. Het blijft een moeizame samenwer- 
king met de gemeente, na jaren overleg. Zo is 
de afslu؛t؛ng Barentzplein^an Diemenstraat 
bij de ingang van de speeltuin tegen alle 
beloften in erg klungelig uitgevoerd.

En de „drempe!s” in de Roggeveenstraat (zie 
foto) zijn nauwelijks merkbaar. De ontwer- 
pers van dit volgens de gemeente door TNO 
geadviseerde model, hebben vast zelf géén 
kinderen. Veel ouders, en het team van basis-

Y-BOULEVARD
Regelmatig praten de bij de ¥-Boulevard betrok- 
kenen op het wijkopbouworgaan met elkaar, om 
te proberen Van der Vlis met zijn ,,begeleidings-,. 
commissie” ertoe te bewegen over een betere 
Y-Boulevard na te denken, dan de route Van 
Diemenstraat. O.a. wijkraad, volkstuinders, bin- 
nenschippers, Aktiecomité Zeeheldenbuurt, Ka- 
mer van Koophandel en Amsterdamse Raad 
voor Verkeer.
Met elkaar hebben we nu een raadsadres ge- 
schreven om te proberen volgens ons betere 
varianten bestudeerd te krijgen. De raadscom- 
missie voor verkeer heeft nu de begeleidingscom- 
missie ¥-Boulevard gevraagd advies te geven 
over het antwoord aan ons over die varianten. 
Snapt u het allemaal nog? We willen nu alléén in 
die commissie mee gaan doen, als onze varianten 
grondig bestudeerd en uitgerekend worden. On- 
ze Rotterdamse deskundige, Ronald Wilschut, 
heeft berekend dat een route door het ¥ over een 
z^dlichaam of over een viaduktkonstruktie vlak 
achter de pakhuizenstrook Van Diemenstraat 
ook mogelijk is.
Hierbij ziet u op de tekening één van de 
varianten die we uitgezocht willen zien. Hier 
loopt de drukke weg achter de pakhuizen; en de 
woonblokken Zeeheldenbuurt, HVO, school 
Het Roer, Zuiderspeeltuin en buurthuis De 
Piraat worden weer leefbaar- 
We kunnen ons n؛et voorstellen, dat Van der Vlis 
tegen de wil van vrijwel alle betrokkenen, en 
zonder enige echte inspraak, die ¥-Boulevard 
met het zware verkeer door de Van Diemenstraat 
wil drukken.
We rekenen op:
a. Het gezonde verstand van wethouder en 

gemeenteraad
b. Het daadwerkelijk meeleven van socialisti- 

sche politici met de bewoners van onze voor 
veel geld pas gerenoveerde volksbuurt, waar 
het leefklimaat zónder ¥-Boulevard óók al 
genoeg onder druk staat.Namens Aktieco-

mité Zeeheldenbuurt en Werkgroep woonom- 
geving: Nel Breedveld

BUITEN SPELEN 
VROEGER EN NU
Buiten spelen verandert wel in de loop der 
jaren. De kinderen van vroeger speelden meer 
op straat dan de kinderen van nu. Dat komt 
natuurlijk vooral omdat het zeer drukke ver- 
keer van tegenwoordig dat minder toelaat en 
omdat de woningen van vroeger kleiner en de 
gezinnen vaak groter waren.
Veel kinderen nu zijn aangewezen op de 
speeltuin en op speelstraten en pleintjes omdat 
ze zich daar veiliger voelen. Ook de spelletjes 
die kinderen spelen veranderen. Wat dacht u 
van A-teampie of givors-teampie?
Sommige oude spelletjes echter zie je steeds 
weer terug komen zoals: hoepelen, knikkeren 
en met een plastic pijpje papieren pijltjes 
schieten. Andere spullen zijn echter bijna in de 
vergetelheid terechtgekomen. Wij duiken even 
nostaligsch met u in het verleden terug.

Weet u nog? bokspringen, beeldentrekker- 
tje, randje-tik, balspelletjes met 6 ballen, stand 
aan de wand en de kleur is voor. ٠ ٠ en dan maar 
rennen. En de onvergetelijke priktol, natuur- 
lijk met een versje zoals: Kolenbranden vuur en 
vlam, wie het langste tellen kan, 1,2,3, en dan 
gaf je die tol een zwiep.

Geen klokgelui ٠٢ zondag,
is er wel een kerk in on ze buurt?KORTJAKJE

Inderdaad is er geen kerkgebouw meer in onze buurten — maar dat zegt niet dat 
er geen kerk meer is. Sommige buurtbewoners voelen zich betrokken bij een 
kerkgemeenschap. En dat houdt méér in dan alleen zoals Kor^akje in het liedje, 
op zondag naar de kerk gaan. Wat dan? En welke kerken zijn er in onze wijk?
De kerk van tegenwoordig is anders dan die van vroeger: misschien sprak men 
toen wel een beetje vaak over de hemel, en hoe je behoorde te leven. Nu probeert 
de kerk ook bezig te zijn met de maatschappij van nu. Hoe? Door partij te kiezen 
voor mensen met een bijstandsuitkering, door mee te werken in buurtorganisaties 
en in de vredesbeweging, door het op te nemen voor buitenlandse buurtgenoten 
die in de verdrukking dreigen te komen enzovoort. Hiernaast vindt men ook de 
aandacht voor elkaar b^angrijk, wordt er in alle kerken aan bezoekwerk gedaan, 
hebben de drie kerken die ik zal noemen elk een blad, waardoor de leden met 
elkaar kunnen meeleven.

op zondag, specifiek kerkelijke groepen en ook 
buurt- en m a^ch^pij-gerich te aktiviteiten. 
Ze werkt nauw samen met de Magdalenaparo- 
chie: er zijn gezamenlijke vieringen (ander 
woord voor kerkdienst), de ,,kerk en buurt- 
groep” is een gezamenlijk initiatief, en de 
IKV-groep ook.
Naast deze beide kerken is er een heel andere: 
de Noorderkerkgemeente. Ze noemt zichzelf 
,,rechtzinnig hervormd” .
Op mij als niet-Noorderkerker komt deze kerk 
in sommige opzichten als betreurenswaardig 
traditioneel over: vrouwen geweerd uit kerke- 
lijke funkties, en t.a.v. homo’s is men helaas 
afwerend-
Hoewel aktief in de buurt: kinder- en bejaar- 
denwerk, open maaltijden, is de Noorderkerk 
daarin anders bezig dan de Nassau en Magdale- 
na; er zit voor mijn gevoel meer een evangelise- 
rend karakter in.
De kerk heeft dan ook een evangelist, de heer 
Van Laar (tel. 02290 - 30239), die veel werk 
verzet, naast de predikant ds. c . Blenk (tel. 
44 87 89). Het wijkgebouw ,,Hebron” waarin 
en van waaruit zich vele aktiviteiten afspelen, 
kunt u bereiken onder nummer 82 80 26.
De Noorderkerk-diensten worden, behalve 
door buurtbewoners, ook bezocht door mensen 
elders uit de stad. Zij voelen zich kennelijk 
aangesproken door de m.i. wat sombere, be- 
houdende geloofsbeleving.
Tot zover een overzicht van de grootste kerken 
waartoe diverse mensen uit de Zeehelden- en 
Spaarndammerbuurt behoren.

Gera Elgersma

Bij welke kerken zijn nu in onze buurt mensen 
betrokken? Ik licht er drie uit, de grootste. Dat 
is eerst de R.K. Magdalenaparochie. Oudere 
buurtbewoners herinneren zich nog de grootse 
Magdalenakerk, aan het begin van de Spaarn- 
dammerstraat, die helaas moest worden afge- 
broken. Maar de parochie bestaat nog, en is 
springlevend. Er worden in het weekend dien- 

,sten gehouden, er is kinderwerk, en men 
probeert in het persoonlijke vlak met elkaar 
mee te leven. Speciaal wil ik hier noemen de 
,,Kerk en buurt-groep” , een groep die, zoals de 
naam zegt, het kontakt van buurt en kerk wil 
leggen en verstevigen. Enthousiaste voortrek- 
ker en kontaktpersoon van deze groep is Ricus 
Dullaert (tel. 849599). Wilt u meer weten over 
de Magdalenaparochie, bel dan het Magdalena- 
huis, Spaarndammerstraat 9 (tel. 829832); het 
pastorale team, onder wie pater Bram Denkers, 
staat u graag te woord.

IEDEREEN IS
VAN HARTE WELKOM

Een protestant kerkgebouw is er ook niet meer, 
sinds de Haarlemmerpoortkerk (Planciusstraat) 
werd gesloopt. Gereformeerde en sommige 
nederlands hervormde buurtgenoten zijn lid 
van de Prinsesse/Nassaukerkgemeente, die ver- 
der ook nog de Hugo de Groot/Staatslieden- 
buurt omvat. Het kerkgebouw staat daar ook: 
De Wittenkade 111. Inlichtingen over aktivitei- 
ten en diensten kunt u krijgen bij ondergete- 
kende (tel. 248 238).
Deze gemeente heeft natuurlijk ook diensten
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Hakenkruizen in ٠٠ 
Spaarndammerbuurt 
pikken we dat???

Geen helikopterhaven 
Zeeheldenbuurt
Volgens een advies van de dienst ruimtelijke 
ordening aan de afdeling eeonomische zaken 
van de gemeente, is het Stenen Hoofd géén 
goede plaats voor een helikopterhaven. £ ٢  zou 
teveel geluidsbelasting komen voor de huizen 
aan de Westerdoksdijk. Offieieel heeft de 
Zeeheldenbuurt na de omstreden geluidsmetin- 
gen op 7 augustus niets meer gehoord.
De kop van de Oostelijke Handelskade zou 
volgens het advies méér geschikt zijn voor de 
firma Velbema om een toeristische route naar 
Marken en Volendam te starten.
De bewonersgroep van het Oostelijk Havenge- 
bied is verontwaardigd over het advies.

Bron: Amsterdams Stadsblad West

KRACHTSPORTKURSUS
De Fitness-krachtsportaktiviteiten kunnen al- 
hoewel het aardig vol begint te lopen, op de 
uren ’s morgens nog wel wat sporters gebrui- 
ken. De instruktieavond (dinsdag) is een groot 
sukses.

Waar ook veel animo voor is is de krachtsport- 
begeleiderskursus. Reeds 35 (gedeeltelijk) 
buurtbewoners starten vrijdagochtend 5 okto- 
ber o.l.v. de krachtsportinstrukteur deze kur- 
sus, waarbij tegen het einde in december een 
fitn^-kr^htsportcertifikaat wordt uitgereikt.

NIEUWS ONDER DE ZON
Voor hardlopers of die het willen gaan doen of 
de juiste hardlooptechnieken onder de knie 
willen krijgen is er op donderdagmorgen om 10 
uur in de Bredius loopscholing. Binnen war- 
ming-up. Buiten lopen (park enz.).
Dus, dames en heren, uw kind kan in de 
crèche van de sporthal.

Ook nieuw de spektakelklapper voor grote 
evenementen in onze buurt, waaronder 5e 
stratenloop, sportmodeshow, Spel/Volleytoer- 
nooi ism de Bogt, enz. Ook voor onze buiten- 
landse buurtbewoners staat een groot evene- 
ment op s؛apel, ism onze wijkopbouwwerkster. 
Doe je niet mee aan de sportspektakels in de 
buurt, maar wil je gewoon regelmatig sporten â 
/ 2,50 per keer, koop dan net als in de bioscoop 
een kaartje aan de kassa in Bredius. Zoek je 
favoriete aktiviteit uit. Kijken kost niets, er 
gaat daar wel een wereld voor je open.

Sportbuurtwerkers

ten toegekend. Na een aantal jaren komt 
de woning in een andere schijf met een bijbeho- 
rend hoger aantal ̂؛ trekpunten. Ook dit kan 
net voldoende zijn om een huurverlaging van 
tientallen guldens te krijgen. Een praktijkvoor- 
beeld: de woning kreeg vóór 1 juli 1983 80 
punten. De daarbij behorende huurprijs was 
maximaal / 438,'. Door de daling van het 
aantal punten voor woonomgeving in 1983 
daalde het puntenaantal voor deze woning tot 
71 punten. De huur daalde tot / 401,-.
Het jaar daarop was de woning in een ander 
tarief voor eء a f t r e k  ٧ ٠ ٠ ٢  ouderdom terecht 
gekomen, waardoor er drie punten extra afge- 
trokken mochten worden. De woning doet nu 
68 punten. De bijbehorende maximale huur is 
/ 347,-. En ٠ . .huurverhogingen zitten er voorlo- 
pig niet in. Door oplettendheid van de betref- 
fende huurster daalde de huur in twee jaar tijd 
met / 91,- per maand. Daar is dan wel ieder 
jaar de Huurkommissie aan te pas gekomen 
omdat de verhuurder niet vrijwillig akkoord 
ging met het voorstel tot huurverlaging, maar 
het was de moeite waard.
Wanneer uw woning een kale huur heeft die 
lager is dan /239 ,- per maand, heeft een 
voorstel tot huurverlaging geen zin. Het kan 
dan toch van belang zijn eens uit te rekenen 
hoeveel punten uw woning heeft: misschien wel 
zo weinig dat u de huurverhoging niet of niet 
helemaal hoeft te betalen.
De formulieren die u moet gebruiken voor het 
doen van een voorstel tot huurverlaging aan de 
verhuurder kunt u krijgen bij het C.W.S. Het 
invullen en indienen daarvan bij de Huurkom- 
missie levert in de praktijk veel mensen moei- 
lijkheden op. Wie komt er bijvoorbeeld op het 
idee dat het formulier met het voorstel tot 
huurverlaging alleen ingediend kan worden 
...als daar een ander formulier bijzit waarin 
st a a t  dat u het eerste formulier indient?
Laat u daarin bijstaan door de sociaal raads- 
man, het C.W.S., een advokaat of het Buro 
voor Rechtshulp.

ADVOKATENKOLLEKTIEF

Preek t voor gerichte 
vr^et^dsbesteding
Buurtbewoners en buurtbewoonsters die, al 
dan niet gedwongen, over veel vrije tijd be- 
schikken, hebben vaak zin iets gericht te doen 
met deze tijd. Maar wat doe je dan en waar en 
vooral: wat kost dat?
Het projekt voor gerichte vrije-tijdsbesteding 
kan op deze vragen het antwoord geven. We 
gaan het nuttige met het aangename verenigen. 
Bijvoorbeeld: men kan er dingen leren maken 
(kleding, apparaten, reparaties), men kan er 
dingen leren (Engels, tekenen), men kan er 
mensen ontmoeten (soos, koffiebar), men kan 
er koken en eten. Dit zijn voorbeelden van 
mogelijkheden. De deelneemsters en deelne- 
mers, of ze nu leren, doen, praten of lesgeven, 
zijn samen verantwoordelijk en bepalen wat er 
gaat gebeuren. Frijzen zullen berekend worden 
op kostenbasis, zonder winst. Het projekt 
wordt begeleid vanuit het Wijkopbouworgaan. 
Telefoon: 829773 (Joger de Jong).

Rekreatiesport in de 
buurt is als een pijp kaneel 

Ieder kan er aan zuigen 
en krijgt z’n deel
NAJAARSMARKT
Vele buurtgenoten herinneren zich ongetwijfeld 
nog de diverse stands waarmee vele aktieve 
groepen en instanties in de buurt (waar bleven 
de sportverenigingen?) hun aktiviteiten voor 
het nieuwe seizoen ’8 ^ ’85 presenteerden. 
Sportbuurtwerkers hadden aan hun stand een 3 
meter lange kano bevestigd, waarmee in voor- 
en najaar met groepen of individueel vanuit de 
buurt gevaren kan worden op de Sloterplas, 
voor een luttel bedrag. (Zeilen en surfen is 
eveneens mogelijk.)
De vraag luidde: hoe zwaar weegt de kano?
Sun v. Voorst, André, Fatrick, Charise, Vanes- 
sa, Sanny en Fanidak zaten er het verst vanaf. 
Het dichtst bij zaten Edwin Boekelaar, Mo- 
hammed Oumi, Theo Meyer, Lester Bouw- 
meester, Dennis Schipper, Trudi Weel (20). 
Fredie Feper, Elly en Ron v. d. Ploeg.
Klapstuk met juiste gewicht: Hans Zonneveld 
met 13 kg.
Hij kan dus volgens afspraak 2x gratis sporten 
in ons buurtsportcentrum Bredius. Eventuele 
rackets en ballen krijgt hij in bruikleen!

Sinds 1979 wor^t een puntentelling toegepast 
om de redelijkheid van de huren voor woon- 
ruimte te beoordelen. Behalve de oppervlakte 
van de woning, aanwezigheid van centrale 
verwarming en dergelijke ,,kw^iteitsfaktoren” 
van de woning, worden er ook punten toege- 
kend voor de woonomgeving. Voor de spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt werden in het 
verleden voor de woonomgeving 19 punten 
gerekend, met een enkele keer bij overlast van 
renovatie of verkeer, 16 punten. Op deze 
puntentoekenning is veel kritiek geleverd: ze 
was veel te hoog en op deze manier profiteerde 
de verhuurder van een paar bomen die de 
Gemeente voor de deur had neergezet (open- 
baar groen in omgeving woning). Die kritiek 
heeft er toe geleid dat sinds 1 juli 1983 een lager 
aantal punten voor de woonomgeving door de 
Huurkommissie toegekend wordt. Momenteel 
zijn dat voor onze buurt 8 punten, met de 
mogelijkheid van een aftrek voor hinder van 
trein- en wegverkeer. Dit betekent dat het 
aantal punten voor woningen met zo’n 11 
punten gedaald is.
Aan de hand van het puntenaantal kan in 
tabellen gekeken worden wat de maximaal 
redelijke huur is, of een huurverhoging redelijk 
is en of er misschien aanleiding is een voorstel 
tot huurverlaging te doen. Folders waar deze 
tabellen instaan en waarin uitgelegd wordt hoe 
u het aantal punten voor uw woning kunt 
berekenen, kunt u ophalen bij het Comité 
Wijkverbetering aan de ̂ arndam m erstraa t 
143.

Deze puntendaling kan vooral van belang 
zijn voor huurders van woningen van partiku- 
liere eigenaars, vooral wanneer de huur na 1979 
op grond van het berekende aantal punten is 
vastgesteld. Een daling van één punt kan soms 
een huurverlaging van enkele tientjes opleve- 
ren!
Een ander onderdeel van de puntentelling is de 
ouderdom van de woning. Na renovatie wordt 
de ouderdom op ongeveeer 25 â 30 jaar gesteld 
en daarvoor wordt een gering aantal aftrekpun-

13 september jl. kreeg de anti-fascisme werk- 
groep S^arndammerbuurt een klacht binnen 
van een buurtbewoonster over een hakenkruis 
op het schilderwerk aan de achterkant van de 
Lemairestraat. Onmiddellijk kwamen wij in 
aktie in de vorm van het nemen van een foto, 
zodat het later niet ontkend zou kunnen wor- 
den.
Vervolgens hebben wij een brief geschreven 
naar woningbouwvereniging Het Westen (van 
wie de woningen zijn) met het verzoek maatre- 
gelen te nemen zodat dit niet weer kan gebeu-

Een afschrift hebben wij verstuurd aan de 
bewonerskommissie van de omliggende panden 
(ook van Het Westen), die onmiddellijk kontakt 
,met de architekt de heer Rheinberger hebben 
opgenomen. Deze heeft de zaak zeer hoog 
opgenomen en heeft de zaak uitgezocht.
Wat bleek?
Iemand van de bouw had een grap met andere 
mensen van de bouw uit willen halen.
Er is hem echter duidelijk gemaakt dat dit soort 
grapjes in de Spaarndammerbuurt absoluut niet 
getolereerd worden.
De S ^ a rd m ^ r-Z e e h e ld e n b u u r t heeft een 
rijke anti-fascistische traditie die zij ook nu 
hoog wenst te houden.
Vandaar dat waakzaamheid een van de elemen- 
ten is waar de anti-fascisme werkgroep spaarn- 
dammerbuurt zich mee bezig houdt.
Deze zaak is nu tot een oplossing gebracht, 
doch de garantie dat dit niet weer gebeurd in 
wat voor vorm dan ook en op mogelijke andere 
plaatsen geeft het niet.
Daarom is waakzaamheid geboden, ook door u. 
Signaleert u leuzen of hakenkruizen of ander 
fascistisch/seksistisch of racistisch vuil, aarzelt u 
dan niet ons in te lichten zodat we er gezamen- 
lijk tegen op kunnen treden, opdat lieden of 
organisaties met dergelijke ideeën hier in de 
buurt geen kans krijgen, 
u kunt kontakt met ons opnemen door het 
Wijkopbouworgaan spaarndam te bellen 
829773 en naar Tonny of Ineke te vragen. (Zij 
zijn de kontaktpersonen voor de anti-fascisme 
werkgroep.)
Ook wanneer u zich aan wilt sluiten bij de 
werkgroep om samen aktiviteiten in de buurt te 
organiseren kunt u zich bij hen opgeven.
Het volgende nummer gaat over anti-fascisme.

Namens de anti-fascisme werkgroep 
S^arndammerbuurt,
Tonny Mulder

W at..، ح .
Waar en wanneer i
Op het tijdens de najaarsinformatiemarkt aan 
mij uitgereikte programma van het Polanen- 
theater stonden een aantal produkties die mijn 
interesse wel hadden en dus was ik op de 
bewuste avonden ter plaatse.
Het waren er twee en op het programma was 
geen woord teveel gezegd.
Het cabaretprogramma ,,Schuin overdwars” 
was een speelse verademing, de door Stan 
Limburg en Pal Adema zelf geschreven en 
gezongen liedjes waren scherp maar humoris- 
tisch.
De opzet was eigentijds en de parodieén waren 
van een timing waardoor de zaal net genoeg tijd 
had om bij te komen van de lachtstuipen.
Een leuke avond die werd afgerond met een 
drankje in de Polanenbar waar al snel een 
levendige discussie ontstond over de daar geëx- 
poseerde fotocollages waar ik u al eerder over 
informeerde en die zeker de moeite waard was. 
De voorstelling die na bovenstaande eveneens 
mijn interesse had, welke nog was aangewak- 
kerd door de e n th o u s ia s te verhalen die ik elders 
in de stad hoorde van kennissen die hem 
hadden gezien, overtrof mijn verwachting. 
Desiree, de dramatische eenakter waarin een 
verloederende door iedereen verlaten vrouw uit 
wanhoop uiteindelijk haar kind vermoord was 
aangrijpend, verwarrend maar ook begrijpelijk 
voor wie zich mee liet slepen door de fantasti- 
sche acteerprestaties van Marian Rolle.
De twee voorstellingen in onze buurt, twee 
avonden een uitverkochte zaal en een staande 
ovatie, hoeven geen verdere uitleg, dit moet 
men gezien hebben.
Het was een theatergebeuren wat me nog lang 
zal heugen en dat niet alleen omdat de toe- 
gangsprijs laag en het theater zo makkelijk 
dicht bij is.
Tot de volgende keer maar weer.

-T. F. Hiemstra

P.S. Mocht u nog foto’s willen bestellen van de 
in de Bogt/Wetrbeer gehouden expositie van de 
najaarsmarkt dan kan dat bij Wim Flaat, tel. 
865578.

ELKE MAANDAGAVOND 
FILM ■N HET 
PO^NENTHEATERÜ
Zie de affiches 
en de polanenladder 
ه * bel 821311.
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Opbouw van 
onze buurten
D ee l 2: 1 8 5 0 - 1 9 2 0

Overzicht van de NV Suikerraffinaderij aan de Houthaven gezien vanaf de Magdalemkerk.
^0^0: GEM.ARCHIEF.

verkocht, gelegen langs het Smalle Pad (de 
latere ?l^ciusstraat). £ ٢  kwamen model- 
arbeiderswoningen. Twee tegen elkaar staande 
rijen huizen, elk met acht woningen, bestaande 
uit ,,een grote kamer van 25 m* en een vertrek 
ter halve grootte, benevens eenige éénkamer- 
woningen” . Deze model-woningen waren een 
goed voorbeeld van goed en ruim wonen. In 
1878 werd het Zoutkeetsplein aangelegd en 
werd de Zoutkeetsgracht doorgetrokken tot 
aan het Westerkanaal. Er kwam een grote brug 
tussen het Zoutkeetsplein en de ?lanciusstraat. 
Langs het Westerkanaal kwamen woningen en 
in 1879 werd het gebied rond de Van Heems- 
kerck- en de Van Linschotenstraat volge- 
bouwd. In 1905 werd de Bontekoestraat volge-" 
bouwd. In datzelfde jaar wil de woningbouw- 
vereniging ,,Het Westen” twee zijstraten. Dat 
werden de Lemairestraat en de Aert van 
Nesstraat die door de woningbouwvereniging 
bebouwd werden.

De spaarndammerbuurt werd later volge- 
bouwd, want hier waren problemen met het 
verwerven van de grond dat grotendeels in 
handen was van de gemeente Sloterdijk.
In 1876 werd begonnen met de aanleg van de 
^ a n d a m m e rs tra a t. Hiervoor moest de oude 
dijk verlaagd worden en verbreed. Een aantal 
jaren later werd aangevangen met de aanleg 
van de Tweede Spaarndammerstraat (in 1913 
omgedoopt in de Houtrijkstraat) en de l e, 2م en 
3e Delftstraat en Knollendamstraat). De 
Spaarndammerbuurt werd volgens systemati- 
sche planning binnen de gemeentediensten 
ontworpen. Vele plannen werden nooit uitge- 
voerd zoals het plan om de plaats van de 
huidige Wormerveerstraat een kanaal te graven 
die te verbinden met de Staatsliedenbuurt, dat 
de naam van Houtrijkkade zou moeten krijgen. 
Het oudst geplande woonblok, woonblok I 
genaamd, stamt uit 1885 en werd aangelegd 
rond de l e en 2e Spaarndammerstraat. pas goed 
volgebouwd werd de spaarndammerbuurt ech- 
ter in de jaren 1900-1920. Particuliere eigena- 
ren werden onteigend, o.a. aan de Notweg 
(begin van de huidige Spaarndammerstraat) en 
de woningbouwverenigingen gingen er bouwen. 
In de jaren 1917-1920 werden de plannen voor 
het Zaanhof, de Zaanstraat en Oostzaanstraat 
(de zgn. Amsterdamse School architectuur) 
gerealiseerd.
Zeer karakteristiek voor de buurt was ook de 
Magdalena Kerk. Met de bouw ervan werd 
begonnen in 1889. Lang was er geredetwist over 
de grondoppervlakte, maar uiteindelijk werden 
de kerkelijke en gemeentelijke overheden het 
toch eens. Twee jaar later stond daar de zeer 
imposante kerk: een stoere wachter bij de 
ingang van de buurt.

De buurt was nu grotendeels gevormd. Een 
zeer dicht bebouwde buurt, veel woningen voor 
arbeidersgezinnen waar de mannen werk von- 
den in de grote en kleinere industrie. De woon- 
en werkomstandigheden waren er niet erg 
florisant (zeker niet gemeten naar onze huidige 
maatstaven), maar werk, een da*k boven het 
hoofd en een geregeld inkomen waren een 
kostbaar goed.
We zullen zien hoe het was in de tijd dat de nu 
bejaarde buurtbewoners net begonnen waren 
met het stichten van een eigen gezin.
(wordt vervolgd)

Peter Berntsen
Jan Erik Burger

Wegen en vaarwegen waren voltooid. De boot, 
de trein en de paardenkar konden de terreinen 
in onze buurten snel bereiken. Grote stukken 
moeras en waterland waren inmiddels gedempt 
met zand uit de bollenstreek- Kortom alles 
gereed voor de ,,grote” industrie.

Drie grote werkgevers
De eerste grote werkgever die voor veel werk 
zorgde was de houthaven. De gemeente had 
besloten om alle op verschillende plaatsen in de 
stad gelegen houthaventjes samen te voegen en 
legde daarvoor een ,,nieuwe” centrale houtha- 
ven aan voor de gehele stad ten noorden van de 
Westerdoksdijk.
De tweede grote werkgever was de suikerfa- 
briek. In 1882 werd de N.V. Suikerraffinaderij 
geopend op het terrein tussen de Lemaire en de 
Van Noordtgracht. Vanaf het begin deed de 
fabriek het goed en ze breidde zich dan ook 
gestaag uit. In 1896 werden aan de noordzijde 
van de Lemairegracht pakhuizen gekocht voor 
de opslag van suiker. In 1907 werd aan de Van 
Noordt en Houtmankâdes een cubesinrichting 
(cubes = suikertabletten) gebouwd. De gehele 
fabriek had een capaciteit van ruim 12 ل  maal de ا
totale consumptie van Nederland in het jaar 
1907. Geen wonder dus dat de fabriek veel 
werk opleverde en een belangrijke rol ging 
spelen in het leven in deze buurten.

Naast deze fabriek kwam er nog een fabriek, 
aan de rand van de Spaarndammerbuurt, waar 
vele arbeiders hun brood verdienden. Deze 
derde grote werkgever was de Westergasfa- 
briek. Oorspronkelijk een Engels bedrijf, maar 
in 1898 opgekocht door de gemeente. Op 14 
september 1885 leverde de fabriek het eerste 
gas af. Deze ,,multinational” (met bedrijven in 
Gent, Berlijn, Hannover en Breslau) leverde 
toen zo’n 20.000 m3(!) per jaar af. In 1898 toen 
de gemeente deze fabriek samen met de Oos- 
tergasfabriek in de Indische Buurt overnam 
werkten er zo’n 700 mensen.

Pakhilizenbouw
In 1881 werden zeven pakuizen gebouwd aan 
de Houtmankade. Deze pakhuizen kregen de 
naam ,,de Houtman” (nog niet al te lang 
geleden in het middelpunt van het buurtgebeu- 
ren en deze zomer opgeleverd als woningblok). 
In ’95/’96 kwam de graansilo nabij het Barentz- 
plein/Van Diemenstraat en in ’97 werd begon- 
nen met de aanleg van pakhuizen van het 
Nederlandsche Veem.
Steeds bedrijviger werd het in onze buurten, 
steeds meer fabrieken en dus steeds meer 
arbeiders die, onder vaak zware lichamelijke 
omstandigheden, in die fabrieken en bedrijven 
moesten werken.

Woningbouw voor 
arbeiders
De industrie gaf veel werk, maar waar moesten 
die arbeiders wonen? In grote woningblokken, 
vierkant of rechthoekig gebouwd, met een 
centrale binnenplaats al of niet voorzien van 
groen.
De Zeelheldenbuurt werd als eerste volge- 
bouwd. Al vöör de komst van de grote industrie 
werden daar de eerste arbeiderswoningen neer- 
gezet. Bij raadsbesluit van 23 juni 1852 werd 
aan de ,,Vereeniging ten behoeve van de 

Arbeidersklasse” een strook grond van het park

Allereerst moest de haven beter bereikbaar 
worden. Het in 1824 gereed gekomen Noord- 
hollands Kanaal voldeed al jaren niet meer. In 
de zestiger jaren kwam men met een zeer 
gedurfd plan* Er moest een kanaal komen dat 
de stad direct verbinden zou met de Noordzee, 
dwars door ,,Holland op z’n smalst” ! In 1874 
kon het kanaal, zeer toepasselijk Noordzeeka- 
naai geheten, door koning Willem III geopend 
worden. Twee jaar later werd het Westerkanaal 
gegraven om een goede verbinding te krijgen 
met het achterland en de rest van ,,Holland” . 
Maar er werd verder gewerkt. In 1877 waren de 
Lemaire en de Van Noordtgracht gereed en een 
jaar later was de Haalemmertrekvaart verbon- 
den met het Westerkanaal. Ruimte voor een 
park was er dus niet meer.
Het vervoer te water heel belangrijk in een tijd 
dat de auto er nog niet was. Concurrentie, in 
snelheid, effic^ntie en veiligheid, kwam er 
echter voor het watervervoer in de vorm van de 
stoomtrein.

Het spoor zet door
Op 20 september van het jaar 1839 zagen de 
bewoners van Amsterdam en omstreken een 
nieuw vervoermiddel luid brullend door de 
weilanden langs de trekvaart voorbij gaan. het 
was de eerste stoomlocomotief met open wa- 
gons van de Hollandsche Yzeren Spoorweg 
Maatschappij, die in ongeveer 35 minuten, een 
ongekend snelle tijd toen het paard het snelste 
ve^oermiddel was, de mensen van Amsterdam 
naar Haarlem bracht. De lijn liep over een 
enkelspoor en begon in Amsterdam aan de 
noordzijde van de Haarlemmertrekvaart bij de 
herberg ,,de Eenhonderd Roede” . De reizigers 
dienden op te stappen bij het station Sloterdijk, 
dat te bereiken was over het pad langs de vaart 
of per koets of karos en later met de stoomtram 
vanaf het Haarlemmerplein.
In 1842 werd het Willemspoortstation gebouwd 
dat lag tegenover de Willemspoort (Haarlem- 
merpoort) op de plek waar tegenwoordig de 
ingang van het Westerpark is. Een jaar later 
werd tegenover dat station een groot koffiehuis 
in dezelfde neo-klassieke, Griekse stijl opge- 
trokken. Beide gebouwen hebben slechts korte 
tijd dienst gedaan. In 1878 was de spoorlijn van 
Den Helder naar Amsterdam klaar. De lijn 
naar Haarlem was op die nieuwe lijn aangeslo- 
ten en maakte dat daardoor het Willemspoort- 
station overbodig werd. Het station werd in 
1880 gesloopt. De nieuwe lijn eindigde bij het 
station Westerdok, een tijdelijk hulpstation 
gelegen op de.hoge Westerdoksdijk. Dit station 
kon in 1889 worden afgebroken want toen was 
het monumentale Centraal Station afgebouwd. 

Zo werden de Spaarndammerbuurt en de Zee- 
heldenbuurt, door de nieuwe spoorlijn scherp 
afgebakend van de rest van de " 
buurten.

De oude stadswallen waren zeer vervallen aan 
het eind van de achttiende eeuw. De v erw aa rlo - 

zing van de oude fortificatie zou zich in de 
komende decennia in versterkte mate voortzet- 
ten. Om van de vervallen stadswal zo goed 
mogelijk gebruik te maken, stelde de directeur 
van de Hortus Botanicus, de kruidentuin van de 
Universiteit van Amsterdam, voor om binnen 
de stadsvesting een park aan te leggen tussen de 
Willemspoort en ’t Blaauwhoofd. Hoewel de 
gemeenteraad niet akkoord ging met de grootte 
van het park — het werd kleiner — kon in 1845 
het eerste openbare park van de stad voor het 
publiek worden geopend. Het park was een 
groot succes. Voor vele Amsterdammers was 
het park samen met de vervallen stadswallen 
een ideale gelegenheid om op zondag een dagje 
,,buiten” te zijn.
Vanwege dit succes besloot de raad het park uit 
te breiden tot buiten de stadswallen. Tegelij- 
kertijd met de uitbreiding aan de westelijke 
zijde verkocht ze een stuk grond van het park 
aan de oostelijke zijde. Het grotere park 
schoof dus een stuk naar het westen op. Dit 
alles gebeurde in het jaar 1857. Zo kon men op 
de zondagen vele gezinnen zien die een dagje 
gingen ,,picknicken” in het park. Men kwam 
van alle delen uit de stad op het Haarlemmer- 
plein aan, waar men achter de Willemspoort 
het park in ging. Ter hoogte van het bolwerk 
,,de Bogt” (het huidige Zoutkeetsplein) kon 
men op een ,,bergje” een verfrissing genieten 
in de uitspanning ,,Welgelegen” met z’n prach- 
lige tuin. Vandaar ging men verder naar ’t 
Blaauwhoofd (het huidige Barentzplein). Daar 
lag een pontje gereed om de wandelaar over te 
zetten naar de Westerdoksdijk, aangelegd in 
1828, vanwaar doorgelopen kon worden naar

Helaas, de weelde van zo’n ,,groot” park 
duurde niet lang. De economische ontwikkelin- 
gen zorgden ervoor dat het park na zo’n dertig 
jaar verdwijnen moest.

Economische 
ontwikkelingen
In de tweede helft van de negentiende eeuw 
was er sprake van een langzame doch gestage 
opbloei van de ,,wereld” handel, waar ook de 
stad van meeprofiteerde. In Europa heerste een 
lange periode van vrede die tot aan 1914 zou 
duren. De West-europese landen bezaten vele 
koloniën die zeer profijtelijk bleken. Deze 
opleving van de handel gaf nieuwe impulsen 
aan het aantrekken van nieuwe industrieën 
Het waren deze nieuwe industrieën die voor 
onze buurten belangrijk waren.
Voor de vestiging van de handel, van grote 
moderne fabrieken, was het van belang dat er 
in het gebied van vestiging goede af en aanvoer- 
wegen waren om grondstoffen en eindproduc- 
ten te vervoeren.

Het Willemspoortstation en het (Willemspoort) koffiehuis ، ?٢  tegenover met op de achtergrond (midden) 
de Willemspoort.

*7
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