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DER MEIDEN
55-jarige buurtbewoonster. A ktief in het anti- 
fascisme komitee, de vredesbeweging en lid van 
de soeiaal medische werkgroep. De groep 
bestaande uit buurtbewoners, die de belangen 
behartigt van buurtbewoners bij het tot stand 
komen en gaan draaien van het Houtrak.
Wat verwacht zij van het sociaal medisch 
centrum H outrak?
Sociaal, het woord zegt het al. D at het van nut 
is voor de bewoners in de buurt. Mensen 
hebben dan dichtbij in de buurt een dokter, 
hoeven niet de stad in. Vooral belangrijk voor 
ouderen in de winter. In de wachtkamer kom je 
buurtgenoten tegen, daar praat je gemakkelij- 
ker mee, je zit er niet met zo’n strak gezicht. 
Ben je bij de dokter, m erkt deze dat er sprake 
is van een psychisch probleem, dan kan deze je 
meteen in hetzelfde gebouw doorsturen naar 
het maatschappelijk werk. H et belangrijke van 

het H outrak zal zijn, dat de dienstverleners 
samenwerken in één gebouw.
Het is een hele overwinning in de buurt, dat het 
Houtrak er nu komt. E r is twaalf jaar door 
bewoners energie in gestoken en geknokt om 
.dit sociaal medisch centrum hier te realiseren. 
Met name mw. Volkers is hierin aktief geweest. 
Toen het geheel niet door dreigde te gaan, is er 
een bemiddelingskommissie in het leven geroe- 
pen, bestaande uit buurtbewoners. D oor de 
inzet van deze bemiddelingskommissie en de 
sociaal medische werkgroep, zowel naar de 
gemeente, overheid, ziekenfonds en dienstver- 
leners, komt het H outrak er nu toch.
Het gaat er om, ook in de gezondheidszorg, hoe 
bewust mensen zijn, of ze tegen een dienstver- 
lener zoals fysiotherapeut, wijkverpleegkundi- 
ge, arts, opkijken of hem /haar m eer zien als een 
huisvriend, waar je met je problem en terecht

Als bij mensen b.v. een opknapbeurt van het 
huis plaatsvindt, kan dat spanningen geven in 
huis, voor je gezondheid, je hele huishouden 
loopt in de war, er moet veel geregeld worden. 
Het is belangrijk dat daar dan hulp bij gegeven 
wordt, er begrip is. E r zijn allerlei maatschap- 
pelijke problemen, die in een gezin spanningen 
kunnen geven, zoals de werkloosheid, de 
achteruitgang van de inkomens, racisme, oor- 
logsdreiging. Als je bij een hulpverlener komt 
met klachten, is het belangrijk, dat je praat 
over je situatie. Als je daar niets over zegt, dan 
weet de hulpverlener ook niet wat er speelt.
Als je vindt, dat je niet goed behandeld bent kan 
je hierover een klacht indienen bij de klachten- 
kommissie. D aar moeten mensen niet voor 
schromen. Ze moeten voor hun recht opko- 
men.

ners, financiële mogelijkheden, bestuurlijke 
medewerking, trekker?

In de Stuurgroep Voorzieningen vergadering 
van 5-4-1977 is sprake van een rechtsvorm voor 
Bokkinghangen, waarin huisarts Bart Goslinga, 
vroedvrouw Adrie Kuijpers, buurtmaatschap- 
pelijk werk en wijkverpleging spreekuren gaan 
houden. Zou het een Stichting kunnen worden? 
Men denkt aan de mogelijkheid deze rechts- 
vorm tevens te benutten voor het dienstencen- 
trum dat in de H outrijkstraat gepland is. 
Overigens wordt in diezelfde vergadering ener- 
zijds gesteld dat huisartsen, wijkverpleging 
b u u r tm ^ s c h ^ p e li jk  werk en sociaal raads- 
man in het dienstencentrum in de spaarndam -

een luchtkasteel bleef. Op 3 februari 1975 
zonden A K Z en cws aan W ethouder Verheij 
van Openbare Gezondheidszorg een ware 
noodkreet over het uitblijven van voortgang en 
konkretisering van het A D € .
Men pleitte o.m. voor een buurtgerichte sociale 
begeleiding (buurtmaatsch. werk) en voor méér 
huisartsen (genoemd werd Frank G arnier) op 
korte term ijn. Deze brief heeft enig effekt: op 
de Stuurgroep vergadering van 20 m aart 1975 
blijkt dat de huisartsen Frank G arnier en Ineke 
de Bruin erbij gekomen zijn in de buurt, dat de 
Sosel in principe capaciteit zou kunnen leveren 
voor het trekken van de „bundeling dienstver- 
lening” en p.g.-voorzitter Raap deelt mee dat
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Bouwtekening: vooraanzicht sociaal medisch centrum

m erbuurt moeten komen, anderzijds blijkt men 
geen uitspraak te willen doen over de wense- 
lijkheid van het dienstencentrum , men stelt 
voor in het bestemmingsplan Assendelftstraat 
e.o. een qua realisering en omvang open 
bestemming op te nemen. De reden voor deze 
voorzichtige opstelling is geconstateerde on- 
enigheid over ,,bundelen of spreiden van de 
dienstverlening” binnen het Dienstverleners 
Overleg (DVO).

In de vergadering van 24-5-1977 stelt de Stuur- 
groep Voorzieningen dat ook de Wijkpost voor 
Bejaarden in het Dienstencentrum zou moeten 
komen.

Johan Voorberg en Frank Garnier noemen in 
deze vergadering 1983 of 1984 als jaar waarin 
wellicht pas een dienstencentrum te realiseren 
zal zijn, en dan ook, aldus G arnier, inclusief 
een vierde arts en een fysiotherapeut.
De Stuurgroep Voorzieningen Vergadering van 
12-12-1977 wenst de Zeeheldenbuurt geluk met 
de opening van de medisch maatschappelijke 
ruimte ,,Bokkinghangen” .

lees verder op pagina 2

de ambtelijke projektgroep opdracht heeft ge- 
kregen om de ,,sociale begeleiding van de 
Stadsvernieuwing” gestalte te gaan geven. 
Eindelijk is, per 1 septem ber 1976, één van de 
buurtwensen gerealiseerd: een buurtmaatschap- 
pelijk werkteam. Bekende namen: Hans 
Brandsma en Annemieke Swart.

In oktober 1976 komt een kleine dienstencen- 
trum voor de Zeeheldenbuurt in zicht: er komt 
100 m^ in Bokkinghangen beschikbaar in de 
nieuwbouw. E r zijn nog wat praktische pro- 

bleempjes m .b.t. het hoofdhuurderschap, maar 
de nieuwe projektgroepvoorzitter Johan Voor- 
berg gaat hier voortvarend tegenaan.

Op 2 maart 1977 wordt de eerste paal voor het 
Bejaardenhuis ,,D e Bogt” geslagen. De plan- 
nen om een ,,Algem een Diensten Centrum ” 
hieraan te verbinden zijn dus voorgoed van de 
baan.

Wel is in het bestemmingsplan ,,Assendelft- 
straat e .o .” een plek voor een ,,Dienstencen- 

trum ” opgenomen, aan de H outrijkstraat, maar 
de realisering daarvan is voorlopig een woud 
van vraagtekens: samenwerking dienstverle-

Als binnenkort op 5 juli de paal voor het 
Gezondheidscentrum ,,H et H outrak” de grond 
ingaat, is dat de voorlopige afsluiting van een 
lange geschiedenis.
Om u van die geschiedenis iets te laten zien, 
ben ik in het archief gedoken. H et is leerzaam 
en vermakelijk om het archief van de stadsver- 
nieuwing in deze buurt door te bladeren: zoveel 
problemen die nu spelen, speelden 10, 12 jaar 
geleden ook al: de samenwerking tussen de 
dienstverleners, onvoldoende voorzieningen 
voor de buurt, de wat ambivalente relatie 
tussen buurt en gem eente, de eindeloze traag- 
heid van de bureaucratische molens. Ook 
kwam ik de namen tegen van mensen die nu 
nog steeds een rol vervullen in de spaarndam - 
merbuurt; ik bewonder hun vasthoudendheid 
en lange adem.

Hieronder volgt een chronologisch verslag van 
de wordingsgeschiedenis van wat wij nu ,,H et 
H outrak” noem den, maar wat geboren werd als 
,,Algemeen D ienstencentrum ” .
^adat de G em eenteraad in oktober 1971 beslo- 
ten had een bejaardenhof met open diensten- 
centrum te stichten in de spaarndam m erbuurt, 

kwam binnen de buurt de discussie op gang 
over de dienstverlenende voorzieningen. In 
september 1972 kwam vanuit het Comité Wijk- 
verbetering Spaarndam m erbuurt (CWS) de 
wens naar voren om de sociaal culturele voor- 
zieningen en de m e d isc ^a a tsch a p p e lijk e  
dienstverlening in de buurt te bundelen. Men 
dacht aan een Algemeen Dienstencentrum 
(ADC).
In augustus 1973 werd een „Discussie-nota 
Algemeen Dienstencentrum Spaarndammer- 
buurt” uitgebracht.
In dit lijvige rode boekwerk werd de stadsver- 
nieuwing beschreven, en de gewenste bunde- 
ling van de dienstverlening beargum enteerd, 
iets van het lopende onderzoek getoond, en 
tenslotte een dienstencentrum geschetst vol- 
gens de wensen van de buurtbewoners. Dit 
centrum was gedacht naast, en verbonden met 
het bejaardenoord de Bogt.
In het najaar van 1973 beraadde de ambtelijke 
projektgroep stadsvernieuwing zich op de reali- 
seerbaarheid van de buurt-wensen, en werd er 
zelfs een direkteuren-overleg aan gewijd. Dİ- 
rekteur Baas van VH, DirekteurSchm allvan de 
GSD en D irekteur van herhuisvesting spraken 
over een ADC. Vraagteken bleek toen het 
draagvlak, d.w.z. het aantal bewoners waar- 
voor zo’n dienstencentrum bestemd is. Men 
besloot dat er een Stichting zou m oeten komen 
en vroeg de V A Z (Verenigde Amsterdamse 
Ziekenfondsen) om een projektleider. De 
VAZ vond dat de plannen nog te weinig 
,,definitief en expliciet” waren en meende dat 
hier een taak voor het buurt-opbouwwerk lag. 
Dat was begin 1974.
Op 10 oktober 1974 is de Stuurgroep Voorzie- 
ningen van start gegaan, een overleg waarin 
buurtorganisaties, dienstverleners en ambtena- 
ren van de projectgroep participeerden en dat 
tot taak had overleg, co^dinatie en voortgangs- 
bewaking met betrekking tot de voorzienin-

Begin 1975 was de zaak echter nog niet verder 
gekomen. ,,Verstriktheid in de dagelijkse pro- 
blematiek” bij de werkers, de complexiteit van 
de onderneming, het gebrek aan een trekker/ 
begeleider, m aakten dat het A D C voorlopig



DE HULPVERLENING kolofon
De Buurtkrant is een uitgave van het 
Aktie Komité Zeeheldenbuurt, het Comi- 
té W ijkverbetering Spaarndam m erbuurt 
en het W ijkopbouworgaan spaarndam . 
H et redaktieadres is: Polanenstraat 174, 
tel. 829773.
De ondertekende stukken vallen onder 
verantw©©rd^ijkheid van de auteur. Niet 
ondertekende stukken vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de redaktie. 
u kunt artikelen/brieven/opmerkingen/ 
suggesties sturen naar het redaktieadres. 
De redaktie behoudt zich het reeht voor 
stukken niet te plaatsen.

Aan dit nummer werkten mee: Bob Mor- 
riën. Nel Breedveld, Friso Hiem stra, Jo- 
ger de Jong, G erda Lassehuit, Freddy 
Mijnheer, Bert Helmers en A drie Glas.

Drukkerij: D ijkman, oplage: 7000 expl.

uiterste inleverdatum  
kopij 3 september

Het vergeten eind 
eindelijk 
aan de beurt
Met het begin van de bouw van sociaal-medies 
eentrum ,,H et H outrak” komt een ontwikke- 
ling die in 1972 gestart is in zijn eindfase. 
Indertijd was de gedaehte bij actieve Spaarn- 
dammerbuurters dat de stadsvernieuwing in de 
buurt zich niet mocht beperken tot het renove- 
ren en nieuw bouwen van woningen. Ook de 
voorzieningen in de buurt zouden aan de 
vernieuwing deel moeten nemen. O nderdeel 
van deze vernieuwing moest zijn: een goed en 
gemeenschappelijk onderdak voor huisartsen 
en andere hulpverleners:
Deze vernieuwing in de ,,eerste lijn” (dat wil 
zeggen bij huisartsen en hulpverleners in de 
buurt) hing samen met het besef dat klachten 
en vragen waar mensen mee zitten vaak niet 
alleen puur lichamelijk of puur psychies zijn, 
maar dat er altijd een samenhang is in de 
oorzaken en daarbij nog vaak een samenhang 
die van alles te maken heeft met maatschappe- 
lijke (wan-)toestanden. Vele hulpverleners 
trokken dan ook de conclusie dat er ten 
behoeve van cliënten en patiënten beter ge- 
bruik moet worden gem aakt van eikaars 
deskundigheden.
De afgelopen dertien jaar is er veel verandert. 
De noodzaak voor buurtorganisaties en hulp- 
verleners om samen te werken is alleen nog 
maar groter geworden:
Met de economiese crisis zijn de problemen in 
buurten als de spaarndam m erbuurt alleen nog 

maar groter geworden: grote groepen bewoners 
zijn uit het productieproces gestoten, er zijn 
nieuwe groepen bewoners gekomen met vaak 
hun eigen tradities en vaak ook eigen proble- 
men. Ook voor de hulpverleners zijn dit vaak 
nieuwe problem en, waar ook zij geen pasklare 
oplossingen voor hebben en waarbij professio- 
nele hulpverleners en buurtgroepen vaak goed 
gebruik kunnen maken van eikaars deskundig- 
heden en inzet.
Een andere nieuwe ontwikkeling van de afgelo- 
pen jaren is dat mensen vaak niet meer meteen 
een hulpverlener advies vragen, maar via zelf- 
hulpgroepen proberen een oplossing of verlich- 
ting van hun klachten te vinden. Als we deze 
ontwikkeling willen stimuleren moeten we zor- 
gen voor een goede samenwerking tussen initia- 
tiefnemers van dit soort groepen en hulpverle- 
ners.
Tenslotte is er nog een belangrijke reden voor 
bewoners en hulpverleners om nauw samen te 
werken: D oor de bezuinigingen dreigt nog 
steeds gesneden te worden in de hulpverlening. 
De Spaarndammerbuurt heeft een belangrijke 
strijdtraditie. En helaas zal het wel eens zo 
kunnen zijn dat in de toekom st die traditie 
benut moet worden voor het behoud van een zo 
volwaardig mogelijk sociaal-medies centrum. 
Tenslotte nog dit: Dit artikel lijkt wel een 
wervingspraatje. D at is het ook. Werving voor 
de sociaal-mediese werkgroep, de bewoners- 
groep die zich m omenteel met de ontwikkelin- 
gen rond het H outrak bezig houdt.

M. de la Haya

De Stichting Houtrak vraagt zo spoedig 
mogelijk een

PENNINGMEESTER
(vrijwilliger^ man/vrouw)

De Stichting Houtrak beoogt het opzetten 
en doen funktioneren van een sociaal- 
medisch centrum in de Spaarndammer-
buurt-

Het Bestuur van de Stichting Houtrak 
bestaat uit 3 vertegenwoordigers van de 
buurtorganisaties (Wijkopbouworgaan, 
Comitée Wijkverbetering Spaarndammer- 
buurt en de Sociaal Medische Werk- 
groep), 3 dienstverleners die in Het Hout- 
rak komen te werken en 3 deskundigen.

Vereisten voor bovengenoemde funktie: 
Een opleiding op het gebied van financieel 
beheer is niet noodzakelijk.
Wél wordt van de kandida(a)t(e) enige 
vertrouwdheid verwacht met begrotingen 
en jaarrekeningen en interesse in de 
problematiek van sociaal-medische cen- 
tra.

De werkzaamheden vergen ongeveer 12 
uur per maand. De mogelijkheid om zich 
te oriënteren is aanwezig. De stichting 
Houtrak wordt wat betreft de financiële 
aangelegenheden bijgestaan door een 
accountantskantoor, terwijl de algemeen 
medewerker ٨^٧  de Stichting hienn enige 
taken verricht.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Fotowedstrijd
Gedurende de bouw van het sociaal-medisch 
centrum zal maandelijks de beste foto van de 
vorderingen van deze bouw worden afgedrukt 
in de Buurtkrant.

Na voltooiing van de bouw van het sociaal- 
medisch centrum zullen de gepubliceerde foto’s 
een perm anente plaats krijgen in het centrum. 
Iedereen kan hieraan meedoen. Echt fotograaf 
hoeft u niet te zijn, een karakteristieke plaat 
kunnen maken van de vorderingen van de bouw 
is voldoende.
u kunt uw foto’s inleveren op het Wijkopbouw- 
orgaan Spaarndam, ?olanenstraat 174. 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  

Sociaal-medische 
werkgroep
De sociaal-medische werkgroep bestaat uit 
buurtbewoners/sters die zich inzetten om de 
belangen van de patiënten/kliënten te beharti- 
gen. D at betekent de belangen van ons alle- 
maal: hebben we op dit moment b.v. geen 
wijkverpleging nodig, misschien over 5 jaar 
wel. Hieruit vloeit voort dat wij ons met veel 
zaken bezighouden. Een paar voorbeelden 

willen we noemen:

* iemand van ons zit in het bestuur van het 
sociaal-medisch centrum
* samen met dienstverleners hebben we een 
klachtenkommissie op gericht waar we ook in 
deel nemen.
* we zitten in het bouwteam van het sociaal- 
medisch centrum

* we nemen deel aan het besluitvormend over- 
leg tussen dienstverleners en buurtbewoners. In 
dat overleg worden de taken en werkzaamhe- 
den van de hulpverleners in grote lijnen vastge- 
steld.
* wij nemen deel aan werkgroepen die zich 
bezighouden met zaken als verbetering hulp- 
verlening aan buitenlanders, financiële proble- 
men, drugs etc.

Zoals u kunt zien zijn deze taken niet gering. 
Wij zoeken dan ook nog steeds naar mensen die 
aktief mee willen helpen. H et is uiteindelijk 
ook in uw eigen belang.
u kunt zich opgeven bij ons, p/a W ijkopbouw- 
orgaan spaarndam , ?olanenstraat 174, tel. 
82 97 73.

•  Buurthuis maatschappelijkwerk van de ?İ- 
raat (maandag de hele dag en ’s avonds en 
donderdag de hele dag).
Vragen naar Loes Hilten 
Of telefonisch de Blankenberg Stichting. 
Tel.: 263671■

•  Sociaal Raadsman (voor financiële proble- 
men, informatie over instanties en wetstech- 
nische adviezen).
Knollendamstraat 87. (maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 9-12 uur en dins- 
dag van 18.30-19.30 uur).

Het bestuur kon daar echter om allerlei — 
principiële en financieel-technische — redenen 
niet mee uit de voeten.. Zodoende werd er op 8 
december 1983 op voorstel van de sociaal 
medische werkgroep het aktiekomitee ,,Hout- 
rak vooruit” gevormd met als doel o.m. door 
politieke aktie meer garanties te krijgen voor 
het Houtrak.

In de loop van datzelfde roerige jaar 1983 werd 
de bouwvoorbereiding gestart: er moesten ten- 
slotte ook woningen komen in de Houtrijk- 
straat en het geheel kon niet wachten op het 
oplossen van de problem en in het onderdeel 
Houtrak.

Dus er werd een architekt gekozen, mevrouw 
Lari Rafigi van buro Zanstra en er werd 
gewerkt aan het programma van eisen.
Hoewel er nog vraagtekens waren over de 
inhoud van het centrum konden de meeste 
dingen toch al wel ingevuld worden; en met hulp 
van mensen die ervaring hebben met dergelijke 
centra elders, werden flexibele oplossingen 
gevonden.
H et Aktiekomitee „H outrak  V ooruit” boekte 

succes: gesprekken met de W ethouder voor de 
Volksgezondheid brachten een oplossing voor 
de problematiek van de overname van 
huisartsenpraktijken dichterbij.
In mei 1984 waren de financiële belemmeringen 
voor de goodwill-betaling zover opgelost dat de 
huisartsen Garnier, Van Duin en Pool een 
overeenkomst tot ^ak tijkoverd rach t met het 
Houtrak-bestuur konden tekenen.
Ook de andere participanten zetten in het 
voorjaar van 1984 hun deelname in het H outrak 
zwart op wit.
Behalve de vroedvrouw, met wie later in het 
jaar het samenwerkingskontrakt bespr'oken zou 
worden.
Het bouwontwerp kreeg nu steeds meer een 
definitieve vorm en het zag ernaar uit dat de 
eerste paal in m aart 1985 geslagen zou kunnen 
worden.
De zomer van 1984 bracht echter een nieuw 
obstakel: de honorering die tussen een van de 
huisartsen en het H outrakbestuur was afgespro- 
ken kreeg niet de benodigde goedkeuring van 
het Ziekenfonds Amsterdam en Omstreken, 
hoewel het financiële plaatje wel rond was. 
Rekenpartijen, verhitte gesprekken en het te 
hulp roepen van twee wijze en deskundige 
bemiddelaars — ex-wethouder Volksgezond- 
heid Wim Folak en ex Ziekenfonds-adviseur 
Paul Hallie — brachten in septem ber een 
kompromis tot stand, dat voor alle partijen 

acceptabel leek.
Na nog eens nadenken meldde de huisarts om 
wiens honorering het ging echter aan het 
bestuur dat hij wilde terugkom en op de ,,over- 
eenkomst tot praktijkoverdracht” . Had hij 
ineens de zenuwen gekregen, nu datgene waar 
hij zelf al langer dan 10 jaar voor ijverde, 
werkelijkheid werd? Enfin, iedereen heeft zich 
er mee bemoeid, en het heeft heel wat deining 
veroorzaakt, maar in het voorjaar van 1985 
deed Frank G arnier — want hij was het, zoals u 
vast wel weet — gelukkig weer mee met de 
voorbereidingen voor het H outrak.
Intussen werd de bouw van het hele complex 
aan de H outrijkstraat vertraagd, doordat de 
gemeente Amsterdam in de clinch kwam te 
liggen met het Rijk over de hoogte van de 
bouwprijs van de woningen.
Ook dat probleem is nu opgelost, en weliswaar 
niet in maart maar dan toch in elk geval vóór de 
bouwvak-vakantie van het jaar 1985 kunnen we 
het feest vieren van de ,,startbouw ” . o p  
vrijdagmiddag 5 juli slaan wethouder Tineke 
van den Klinkenberg, huisarts G arnier en het 
lid van de sociaal-medische werkgroep Mien 
van den Meyden de feestpaal!

L. de Wilde

Maatschappelijk 
werkteam
Helaas zijn wij dit jaar niet in staat gedurende 
de vakantieperiode open te blijven. Enerzijds 
ziekte en anderzijds de noodzaak gedurende de 
schoolvakanties de vakantie op te nemen zijn 
hiervan de oorzaak.
Een en ander betekent, dat het M aatschappe- 
lijk W erkteam in de volgende periode niet 
bereikbaar is: van 15 juli - 9 augustus.
In deze periode zijn wel bereikbaar:

In diezelfde vergadering wordt het Diensten- 
centrum H outrijkstraat genoemd als mogelijke 
huisvesting voor het wijkopbouworgaan en van 
een politiepost. E r wordt nadrukkelijk gewezen 
op het belang van inhoudelijke samenwerking 
binnen een dienstencentrum, er moet niet 
alleen ruimtelijk samengegaan worden!
Juli 1978: de ,,Initiatiefgroep Beheersstichting 
M aatschappelijke en Medische Voorzieningen 
voor de Spaarndammer- en Z elh e ld en b u u rt” 
(kortweg Initiatiefgroep) wordt opgericht.

Het is een groepje dienstverleners, die allen 
deel uitmaken van het Dienstverleners Over-

o p  12 november 1979 wordt in het Polanenge- 
bouw hun discussie-nota besproken door buurt- 
organisaties, dienstverleners en buurtbewo- 
ners. In die discussienota wordt voor ,t eerst de 
naam ,,H outrak” voorgesteld. En door de 
aanwezigen op die vergadering geaccepteerd. 
Besproken werden de voordelen en de nadelen 
van een dienstencentrum, privacy, samenwer- 
kende disciplines en de mogelijkhederi van 

bewoners/gebruikers-zeggenschap.
Deze bespreking gaf aanleiding tot een dieper 
gaande inhoudelijke discussie; die werd gehou- 
den op 13 en 14 februari 1981 in Noord- 
Brabant; enkele bewoners, waaronder Greet 
Eiswilder, waren hierbij. De zaak gaat zich 
formaliseren: op 16 juni vindt de constitueren- 
de vergadering voor Stichting Houtrak/Bok- 
kinghangen plaats, 8 juli 1981 is de datum van 
de officiële oprichting. De inhoudelijke discus- 
sie gaat voort: op 18, 19 en 20 februari 1982 
„beleidsweekend” te ’s-Graveland, 27 deelne- 
mers; ook weer in gezelschap van bewoners, 
onder meer Mw. Volkers en Cees Cooyman.
In het jaarverslag over 1981 wordt het jaar 1985 
genoemd als openingsjaar van H et Houtrak.
In 1982 blijkt al heel wat konkreter hoe het 

H outrak eruit gaat zien: participanten worden 
genoemd, de wijze van deelname (loondienst, 
detachering, huurder) in het H outrak wordt 
duidelijk. Ook wil men dat het H outrak nauw 
verbonden blijft met Bokkinghangen in de 
Zeeheldenbuurt en met het Dienstverleners- 
overleg. Er wordt gedacht over een soort 
,,Stichting Welzijn Spaarndammer- en Zeehel- 
denbuurt” , waarin samenwerking en zeggen- 
schap van de gebruikert m .b.t. de hele eerste- 
lijns gestalte zullen krijgen.
In de zomer van 1983 echter, rijzen er twijfels 
bij het buurtm atschappelijk  werk van de 
fysiotherapie en wijkpost voor bejaarden, voor- 
al vanwege de te verwachten en gevreesde 
hogere huisvestingskosten in nieuwbouw. 
Tegenover de hogere huisvestingskosten stond 
de zgn. ,,m eerw aarde” : fatsoenlijke eigentijdse 
huisvesting (die vooral voor het buurtm aat- 
schappelijk werkteam hoognodig was) en een 
betere eerstelijns zorg door preventie, samen- 
werking en overleg, minder voorschrijven van 
medicijnen, minder verwijzingen naar de 2e 
lijn, zeggenschap van de gebruikers.
In het najaar 1982 werd er een enquête in de 
buurt gehouden door de Stichting H outrak/ 
Bokkinghangen, het woo (en opbouwwerk), 
cws, A K Z en het DVO om trent de wenselijk- 
heid van het samenwerken in één gebouw. 
Resultaat hiervan was — intussen is het begin 
’83 — dat de buurt in overgrote meerderheid 
het c i^ -m e d is c h -c e n tru m  wenste. D at gaf 
voor ’t bu u rtm ^sch ap p elijk  werkteam en de 

Wijkpost voor Bejaarden de doorslag: zij zet- 
ten zich in voor de realisering van het Houtrak. 
Deze kwestie liep zo hoog op, dat het bestuur in 
het najaar de buurtorganisaties moest informe- 
ren over de ontstane patstelling. Vanuit de 
buurt kwam een bemiddelingskommissie tot 
stand die een kompromis formuleerde in het 
stuk ,,Laverend naar een H outrak” .

Vervolg geschiedenis Houtrak



voor gezondheidscentrum 
het HOUTRAK 
en 6و woningen op het vergeten 
eind in de Houtrijkstraat.

Deze feestelijke eerste paal
wordt gesiagen door
wethouder v.d. Klinkenberg,
buurtbewoonster Mien v.d. Meyden en
huisarts Frank Ga r n i e r

op5 juli a.s. op „’t vergeten eind”
in de Houtrijkstraat ٠ ٨ ١  15.00 uur..

Programma:

13.30٧٧٢ Gekostumeerdekinderoptocht. (verzamelen bij 
buurthuis Verzet.)

14.00 ٧٧٢ Jurering ٧٠٥٢de kestuums en prijsuitreiking.
14.30 uur Programma ٧٠٠٢ de kinderen
15.00 uur Slaan van de feestpaal
15.30 uur enkele kerte speeches 
Daarna een hapje en een slekje en muziek

ا ر



MET PARTICIPANTEN ؛؛INTERVIEW
3 Wat voor veranderingen zal 

het werken in het Houtrak 
daadwerkelijk voor jullie 
meebrengen. _

2 Zijn jullie verwachtingen van 
het centrum overeenkomstig 
jullie idealen.

١ ٧ ٠ ٠ ٢  komt het idee van een 
gezondheidscentrum van- 

daan.

Hopelijk kan onze manier van werken min of 
meer hetzelfde blijven. Veel zal overigens 
afhangen van de finaneiële ruimte die door de 
ziekenfondsen en overheid geboden zal wor- 
den. Ervaringen in andere eentra hebben al 
geleerd dat samenwerken in een eentrum veel 
tijd kost en in die tijd kunnen geen patiënten 
behandeld worden.

Een van de belangrijke idealen die ons voor 

ogen stonden was het werken met m eer collega- 
huisartsen in een gebouw, waardoor de dage- 
lijkse mogelijkheden tot overleg, ondersteu- 
ning van de behandeling en een betere aan- 
spreekbaarheid van de dienstverlening. Ook 
het overleg met de maatschappelijk werkers, 
wijkverpleging, wijkpost e.d. kan gemakkelij- 
ker en minder nadrukkelijk gevoerd worden. 
Wat dat betreft is ons ideaal: vooral overleg- 
gen als dat duidelijk ten goede van de patiënt 
komt, nooit buiten zijn medeweten dus.

Het idee voor een gezondheidscentrum is in 
eerste instantie afkomstig van het Comité Wijk- 
verbetering Spaarndam m erbuurt, dat een rap- 
port over een dienstencentrum heeft gepubli- 
ceerd (’72-’73). In de jaren 75-77 vond een 
sterke wisseling van dienstverleners plaats, 
waardoor het mogelijk werd dat in 1977 de 
initiatiefgroep werd opgericht waarin zitting 
hadden: Hans Brandsma, toen coördinator van 
het Maatschappelijk W erkteam, Jan Zwart, 

toenmalig leider van de wijkpost, en Frank 
G am ier, Huisarts. U it de initiatiefgroep is 
tenslotte de stichting H outrak voortgekomen.

H u is ^ s e n

Een betere huisvesting: derhalve een lagere 
drempel (drie trappen minder). Wij gaan er 
van uit, dat de huidige samenwerking als 
uitgangspunt wordt genomen. Al werkend 
zal moeten blijken inhoeverre veranderin- 
gen mogelijk, nodig en wenselijk zijn.

Uitgaande van ons huisvestingsprobleem en 
de samenwerking die bestaat is onze ver- 
wachting over samenwerking, dat het sociaal 
medisch centrum een mogelijkheid biedt de 
samenwerking op peil te houden en zo 
mogelijk verder uit te bouwen.

Er bestond al een samenwerking in de buurt. 
Van daaruit wilden een aantal dienstverle- 
ners andere huisvesting. Sommigen omdat 
ze slecht gehuisvest waren, anderen vanuit 
de gedachte dat het de samenwerking zou 
kunnen verbeteren.

Maatschappelijk
werkteam

Overleg voeren met andere dienstverleners 
wordt gm akkelijker. We hopen in de nieuwe 
ruimte ons werk voort te zetten en uit te 
breiden.

Door bezuinigingen en andere maatschappelij- 
ke ontwikkelingen hebben wij onze idealen 
aangepast. Onze functie zal wat algemener 
worden, maar omdat er toch vaak twee assi- 
stentes aanwezig zijn, hopen we de bezoeker 
evenveel aandacht te schenken zoals dat nu het 
geval is.

Vanaf 1971 wordt er al in de buurt gediscus- 
sieerd over dienstverlenende voorzieningen. 
Eindelijk, op 5 juli 1985 wordt de paal geslagen 
voor sociaal-medisch centrum ,,H et H outrak” . 
De dienstverleners willen samen met de bewo- 
ners de hulpverlening verbeteren en democrati- 
seren.

?raktijkassistentes

We hebben het idee dat we in het centrum 
voor onze Cliënten beter bereikbaar zullen 
zijn en dat mensen in zo’n duidelijk herken- 
baar centrum makkelijker met hun vragen 
binnen zullen stappen. Door dichter bij 
kollega’s te zitten en vaker bewoners (so- 
ciaal medische werkgroep) tegen te komen, 
hopen we dat de hulpverlening nog verbe- 
tert.
Hoewel we in kantoorruim te er niet echt op 
vooruit gaan, denken we dat we daar een 
stuk prettiger gehuisvest zullen zijn.
We zullen veel kollega-dienstverleners zien 
in het centrum, ook kollega’s die er niet 
gehuisvest zijn, omdat veel besprekingen en 
vergaderingen daar zullen plaatsvinden. H et 
ociaal/m edisch centrum zal ook een funktie 
als ontmoetingscentrum voor dienstverle- 
ners en bewoners krijgen.

De samenwerking in de buurt heeft, gelijk 
met de ontwikkeling van het H outrak, ook 
een enorme ontwikkeling doorgem aakt en 
heeft veel duidelijker vorm gekregen. 
Vandaar dat ook wij ons wel eens hebben 
afgevraagd, of, wat betreft de verbetering 
van de samenwerking, zo’n centrum wel zo 
hard nodig was; er werd immers nu ook al 

-samengewerkt?
Nu verwachten we dat de samenwerking van 
de hulpverleners binnen én buiten het Hou- 
trak de basis blijft voor de hulpverlening 
binnen de buurt, maar dat het sociaal/ 
medisch centrum een herkenbare, centrale 
plek van die s^ e n w e rk e n d e  hulpverleners 
wordt, die de bewoners makkelijk weten te 
vinden^
Verder kan de doorverwijzing binnen het 
centrum vlot verlopen en zie je kollega’s en 
bewoners regelmatig ook buiten de verga- 
dersfeer.

Voor het ontstaan van het idee van een 
gezondheidscentrum verwijzen wij naar de 
geschiedenis van het H outrak, elders in dit 
blad.
Belangrijke redenen waren in ieder geval, 
dat er een plek voor was en wij wilden graag 
onze huisvesting verbeteren.
Samenwerking met onze collega’s van ande- 
re werksoorten vonden we toen ook al erg 
belangrijk en dat zagen we beter gereali- 
seerd in een sociaal/medisch centrum. Door- 
verwijzen binnen het centrum zou makkelij- 
ker gaan en het centrum zou beter bereik- 
baar en herkenbaar zijn.

Wijkpost voor 
Bejaarden

6 En hoe zie je de rol van de 
bewoners in de toekomst.

5 Hoe zie je  de ٢ ٠ / van de 
sociaal medische werkgroep.

4 Wat levert het gezondheids- 
.buurt ، ؛ ، ?٧ ٠ ٠ ٢ centrum op

De bewoners kunnen onderverdeeld worden in 
ingeschreven patiënten gebruikers en mogelijke 
gebruikers. W aarschijnlijk betekent deze ver- 
deling ook in verschil in betrokkenheid. Hoe 
daar vorm aan gegeven moet worden, is nog 
onduidelijk, m aar waarschijnlijk zullen de be- 
woners, zoals meestal in onze buurt, daar zelf 
wel met voorstellen over komen.

De sociaal-medische werkgroep heeft al blijk 
gegeven van een grote betrokkenheid؛ de werk- 
groep funktioneert als platform voor patiënten 
en gebruikers. D e betrokkenheid kan nog 
verder uitgebreid worden.

Voor de buurt betekent het centrum een 
kleinschalige concentratie van dienstverleners 
in een goed uitgerust gebouw, die er voor 
gekozen hebben om samen met de gebruikers 
een goede gezondheids- en welzijnszorg te 
leveren. In de statuten is bovendien vastgelegd 
dat een derde deel van het Bestuur gevormd 
wordt door gebruikers.

Hui sart sen

In het kader van ’t H outrak zou je ook 
kunnen denken aan een gebruikersraad. 
D aarnaast kan de sociaal medische werk- 
groep een belangrijke rol vervullen als be- 
langenorganisatie van gebruikers van de 
dienstverlening.

D e bewoners/gebruikers vervullen een be- 
langrijke rol bij de vaststelling van het beleid 
(â la beleidsgroep maatschappelijk 
werkteam).

Een grotere bereikbaarheid van de dienst- 
verlening. En een centraal inform atiepunt 
over de dienstverlening in de buurt. En meer 
mogelijkheden om invloed uit te oefenen op 
de dienstverlening. Wellicht een verdieping 
van de samenwerking en een kwaliteitsver- 
betering van de hulpverlening.

Maats€happelijk
werkteam

Slechts een gedeelte van de bewoners van de 
buurt wordt gebruiker van het centrum. Bij- 
voorbeeld ±  4000 mensen worden ingeschreven 
bij de huisartsen. Deze groep zal gebruik gaan 
maken van de diensten van het centrum. Met 
als voordeel makkelijke bereikbaarheid van 
alle hulpverleners.

De sociaal-medische werkgroep kan de belan، 
gen van de gebruiker van het centrum vertegen- 
woordigen en samen met de andere participan- 
ten de hulpverlening verbeteren.

Het ,,H outrak" I S het laatste project van een 
hele serie vernieuwingen in de buurt. Voor 
bewoners betekent het een mooi nieuw ge- 
bouw, centraal gelegen, met verschillende 
dienstverleners onder één dak.

?raktijkassistentes

We denken dat de sociaal medische werk- 
groep in het centrum nog meer gestimuleerd 
wordt, dan nu al gebeurt. Ze zullen er 
herkenbaar zijn als bewonersgroep die zich 
bezig houdt met de dienstverlening binnen de 
buurt en hopelijk krijgt ze een ,,magneet- 
funktie” naar andere buurtbewoners, zodat 
de inspraak van buurtbewoners geaktiveerd 
kan worden, want uiteindelijk is het sociaal/ 
medisch centrum ,,het H outrak” bestemd 
voor de buurt.

Deze bovengenoemde funktie van ontmoe- 
tingscentrum vinden we ook een duidelijke 
verbetering voor de buurt. Verder zien we 
als belangrijkste verbeteringen dat er een 
herkenbaar centrum van de dienstverlening 
in de buurt is, waarvan het zeer makkelijk is 
dat een aantal dienstverleners in dat ene 
gebouw gehuisvest zijn.
Met name voor bejaarden is het ideaal 
diverse werksoorten vlak bij elkaar, in een 
gebouw, te vinden, ?rettige bijkomstigheid 
is ook dat het H outrak vlak bij het bejaar- 
dencentrum de Bogt/W esterbeer gesitueerd 

zal zijn.

Wijkpost voor 
Bejaarden



OPEN HUIS SPAARNDAM

NIEUWSBRIEF
VOOR BEJAARDEN

Ontstaan uit een koffieclub, ± 12 jaar geleden, is 
,,Open Huis spaarndam ” sinds novem ber 1979 
een officiële vereniging, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. W aren er in de begin- 
jaren alleen koffieochtenden 3x per week, nu 
zijn ook de aktiviteiten uitgebreid:
— Ma, WO, vrijdagochtend: koffieochtenden. 
Hier wordt gekaart, gehandwerkt, gepraat met 
elkaar.

— Maandagmiddag: naaiclub.
— Woensdagmiddag: klaverjas/sjoelbakclub. 

Het huidige bestuur streeft naar verdere uit- 
breiding van vaste aktiviteiten. Wij ondervin- 
den bijna dagelijks dat veel mensen in deze 
buurt eenzaam zijn, zich verlaten voelen. Kin- 
deren hebben vaak hun eigen gezin met hun 
eigen problemen. De partner komt te overlij- 
den en men blijft alleen achter. Je wordt 
werkeloos, je bent afgekeurd. Je voelt je in de 
steek gelaten. In het begin was er nog kontakt 
met je vroegere collega’s, dat verflauwt. Ook 
voor deze mensen kan onze vereniging een 
oplossing zijn. Menselijk kontakt is heel be- 
langrijk. En bij ons is iedere 55+er welkom!

De kosten zijn laag:
— kontributie: /  24,- per ha lfjaa r
— koffie-voor-leden: /  0,50

— naaiclub-voor-leden: /  2,50 per maand
— k v erja^ sjo e lb ak c lu b : /  2,50 per maand
— drankjes tegen bejaardenprijsjes.
Met pasen krijgt ieder lid eieren. Dit jaar was 
voor onze leden een uitschieter: de nieuw te 
openen zaak van A lbert Hein stelde voor ieder 
lid 2ل  pond koffie en een pak Zaanse koeken ا
beschikbaar.

Met de Kerst krijgt ieder lid een kerstbrood.
De leden van de klaverjas/sjoelbakclub krijgen 
uit de winst van de drankjes met Pasen en Kerst 
een groot le v en ^ d d e len p a k k e t. 
Nieuwjaarsreceptie met een dansje, drankje en 
hapje.
September openingsdag van aktiviteiten, zoals 
klaverjas/sjoelbakclub en naaien. Beide clubs 
zijn van 1 juni tot 1 septem ber gesloten. 
Sinterklaasfeest met voor ieder lid een banket- 
letter-

Uit de winst van ,,de koffiepot” worden al die 
,,extraatjes” voor de leden betaald. En dan 
onze bustochten: meestal 5x per jaar. Goed- 
koop en goed is ons devies, m aar ook van onze 
vaste busondernemer. Meestal vertrekken wij 
om 9.00 uur uit de S ^arndam m erstraat en 
komen ’s avonds om 9.00 a 9.30 uur weer,terug. 
Moe en voldaan. En ook bij de bustochten 
worden 2 a 3  konsumptiebonnen gegeven.
Wij hebben dit jaar nog 2 bustochten tegoed, 
de z.g. ,,snerttocht” en de „vistocht” . Snert 
eten zoveel je wilt, vissen in de karperput. D at 
het laatste een belevenis is kan ik u verzekeren, 
want altijd heeft wel iemand een gerookte 
bokking aan zijn haak.
Dan de week vakantie. Ook dit jaar gaan we 
weer naar Veluweland, bij Futten. Wij zijn er 
van overtuigd dat ook deze vakantie weer een 
succes zal zijn. Half mei zijn wij (voorzitter, 
penningmeester en zijn vrouw) alles gaan be- 
spreken. Wij zijn door de heer M irabella weer 
heel hartelijk ontvangen. Zondag voorafgaand 
was het M oederdag geweest en kregen wij 
dames een kop en schotel, gevuld met bonbons, 
alsnog voor M oederdag aangeboden. Ook wer- 
den wij uitgenodigd een radio-opname ’s 
avonds bij te wonen, van de Tros.
Kortom, de verzorging was — zoals verleden 
jaar — grandioos, lekker eten.
Bent u ge'l'nteresseerd, wilt u inlichtingen, wij 
zijn ma-, W O - ,  vrijdagochtend in de koffiekamer 
van het Folanentheater, wij hebben nog een 
paar plaatsen.

D an de Bingo’s. Draaiden wij verleden jaar 
onze bingo’s voor de grote feestavond in 
november, vanwege ons 5 jarig bestaan, en het 
Kerstfeest, dit jaar draaien wij onze bingo’s 
alleen voor de Kerstdagen voor onze leden. In 
1984 zijn wij met onze leden lste  Kerstdag om 
9.30 uur en 2de Kerstdag ’s middags vertrok-

De jarenlange traditie om de lste  Kerstdag in 
het Polanentheater te vieren hebben wij door- 
broken. Ieder jaar weer was er toch altijd een 
vaste groep vrijwilligers dagenlang aan het 
werk om alles goed te doen verlopen. Nu 
hebben ook deze mensen echt feest en staan zij 
niet de hele dag in de keuken, maar worden 
ook zij bediend.
u ziet, onze aktiviteiten zijn vele. E r is voor elk 
wat wils, maar het belangrijkste is vooral het 
menselijk kontakt, het weer ergens bij horen. 
Kom over de drempel heen, die is echt niet zo

Mia Beekman, vo o m tte i

BEJAARBENKONTAKT

De meeste bejaarden onder u kennen wel het 
K.B.K. en het ontstaan van deze stichting.
Zo’n 27 jaar geleden is Mevrouw Fijnacker er 
mee begonnen, op basis van vrijwilligheid, 

voornamelijk bejaarden te gaan bezoeken. 
Hoewel dit Bejaarden K ontakt van Katholieke 
signatuur is, bezoeken de vrijwilligers mensen 
van alle gezindten. Vooral wordt aandacht 
geschonken aan de meest eenzam e bejaarden. 
Wanneer er hulp nodig is verwijzen wij naar de 
officiële organen, zoals Gezinszorg, (tegen- 
woordig ,,Thuishulp”), W ijkverpleging en an- 
dere Sociale zorg.
W anneer wij bericht krijgen dat onze bejaarden 
in het ziekenhuis zijn opgenom en, gaan wij hen 
een bezoek brengen.
De Stichting K .B .K . heeft ook spreekuren voor 
bejaarden die graag eens komen praten enz.

maandag 10.30 - 11.30 uur
Woensdag 10.30-11.30 uur en 2.00-3.00 uur
Vrijdag 10.30-11.30 uur.
Telefonisch zijn wij bereikbaar op no. 82.65.49. 
u  bent van H arte Welkom, bij komen ook bij 
u. u kunt altijd een beroep op ons doen, zo 
n^ogelijk zullen wij u m etterdaad van dienst

De Stichting K .B.K . is een vrijwilligers organi- 
satie-

Kommissie Bejaarden K ontakt 
^ a rn d a m m e rs tra a t  44 

Tel- 020-82 65 49

PRAATLIJNV00R
BEJAARDEN

tussen 10 uur ,s avonds 
en 2 uur ’s nachts 
kunt u ons hellen:

de dagverz./opvang. Vindt het een uitkomst om 
de verveling te verdrijven, want thuis zitten de 
hele week valt niet mee. Als je ’s morgens komt 
word je meteen opgevangen, je wordt niet 
betutteld en je kan veel je  eigen gang gaan.
Een van de oudste gebruikers vindt dat je bij de 
dagverzorging veel aanspraak hebt en vindt het 
prettig dat je met m eerdere mensen de maaltijd 
gebruikt.
Ook zij gaat naar de therpaie in ,,de Bogt” en 
maakt ook gebruik van de kapsalon en de 
pedicure. Mevrouw is erg tevreden met deze 
dagopvang.
Een dame die 5 dagen per week naar ,,de Bogt” 
komt is hier voor de afleiding. H aar kinderen 
hebben ook hun eigen leven en hebben het erg 
druk.

Ondanks dat ze erg goed ter been is en wel op 
eigen gelegenheid naar ,,de Bogt” kan komen 
vindt ze het toch prettig om met de bus te 
komen vooral in de winterm aanden is het erg 
prettig.

Als spel vindt ze sjoelen erg leuk. Ze vindt het 
prettig als ze met dingen zit die ze niet alleen op 
kan lossen dat ze dan bij de leidsters terecht 
kan en die proberen haar dan te helpen.
Ook kan ze naar buiten gaan wanneer ze wil, 
want ze loopt graag erg veel en dan gaat er vaak 
een van de andere mensen met haar mee.

Bejaardenclub 
,,HEBRON” 
Polanenstraat وول- 
Amsterdam
Iedere dinsdagmiddag is er club van 14 tot 16 
uur. D aar deze club uitgaat van de Hervormde 
Kerk wordt er geopend met het lezen van een 
gedeelte uit de bijbel, en het zingen van een 
lied.
H ierna kan men meedoen aan diverse spelen of 
handwerken of zom aar gezellig praten onder 
het genot van een kopje koffie.
Enkele malen per jaar gaan we een dag uit. 
Ook is er een vakantie-week, waarin we dan 
een week ergens in Hotel of pension gaan. 
V erder zijn er af en toe culturele middagen. 
Ieder is van harte welkom. De contributie 

bedraagt /  2,50 per maand.
Van eind juni to t 20 augustus is H ebron met 
vakantie.

Het bejaardentehuis ,,de Bogt” is een buurtge- 
richt tehuis en is daarom vorig jaar juni gestart 
met de Dagverzorging en Dagopvang. D at 
houdt in dat buurtbewoners uit de Spaarndam- 
mer-. Zeehelden- en Staatsliedenbuurt in staat 
worden gesteld enige dagen in de week in ,,de 
Bogt” te komen om gebruik te maken van de 
mogelijkheden die het tehuis biedt.
B.V. het nuttigen van de warme maaltijd, 
gebruik maken van de kapsalon, de pedicure, 
de fysiotherapie en het winkeltje.
Momenteel is er een bezetting van 23 personen 
die gemiddeld 2 tot 3 dagen per week komen. 
De meesten van hen worden met een busje van 
huis opgehaald en weer thuis gebracht.
De gebruikers van de dagverz./opvang willen 
zelf wel iets vertellen over hoe ze het in ,,de 
Bogt” vinten. (maar geven er de voorkeur aan 
dat er geen namen genoemd worden).
Een dame geeft als reden op dat ze veel alleen 
is en daarom 2x per week in ,,de Bogt” komt. 
Ze maakt daarbij ook gebruik van de fysiothe- 
rapie.
Ze vindt het reuze gezellig en heeft al m eerdere 
mensen ontm oet die ze van de loopschool van 
het Bilderdijkpark kent. Mevrouw vindt het 
ook prettig dat ze in ,,de Bogt” boodschappen 
kan doen die ze door de week vergeten heeft te 
halen.

Dat ze ook geld van de gemeentegiro kan 
krijgen die op de vrijdagmiddag in het huis 
aanwezig is.
Ze maakt gebruik van het busje dat de mensen 
haalt en weer thuis brengt. De chauffeur is ook 
een hele aardige man, niets is hem teveel, hij is 
altijd bereid te helpen.

Mevrouw kijkt altijd uit naar de dagen dat ze 

naar „de Bogt” komt want het alleen zitten valt 
niet mee. H et eten vindt mevrouw prima en er 
zit veel afwisseling in. Men kan tussen twee 
menu’s kiezen dus dat valt reuze mee.
Een andere dame geeft ook als reden op dat ze 
veel alleen zit en dat „de Bogt” een welkome 
afwisseling is. Ze heeft alleen de handicap dat 
ze slecht hoort.
Mevrouw heeft zich in laten schrijven om in 
,,de Bogt” te komen wonen. Mevrouw maakt 
ook 2x per week gebruik van de fysiotherapie 
en vindt het erg prettig dat dit in ,,de Bogt”

Mevrouw vindt de behandeling erg goed en 
heeft niets te klagen. De dames die de mensen 
opvangen zijn ook reuze aardig. Je wordt heel 
goed opgevangen ’s morgens , de koffie staat 
klaar en we kunnen meteen van de koffie 
genieten. En je kan zoveel koffie drinken als je 
wilt.

Als reden geeft een mevrouw dat ze in „de 
Bogt” naar de dagverzorging kom t omdat haar 
zoon vindt dat ze te veel vereenzaam t, en dat 
het beter is dat ze onder de mensen komt. In 
het begin was het wel wennen weer onder de 
mensen te zijn maar het wordt steeds leuker. 
De meeste mensen zijn aardig, de leidsters ook, 
ze zijn erg behulpzaam. H et kan wel eens 
voorkomen dat ik een boodschap wil doen, dan 
zijn de leidsters bereid om mee te gaan. E r 
worden ook spelletjes gedaan zoals sjoelen, 
mens erger je niet, domino enz.H et eten vindt 
ze erg lekker.
Een van de heren is naar ,,de Bogt” gekomen 
om de verveling te verdrijven en vindt het 
prettig onder de mensen te komen.
Meneer heeft wel één handicap, hij heeft veel 
behoefte om te rusten en daar zijn de voorzie- 
ningen nog niet optimaal voor maar er wordt 
aan gewerkt. V erder is m eneer dik tevreden. 
De chauffeur doet heel goed z’n best voor de 
mensen, het is een erg aardige man.
Een van de dames is voor de gezelligheid naar 
,,de Bogt” gekomen. Ze vindt de mensen onder 
elkaar erg leuk. H et eten vindt ze prima en ook 
de koffie en thee is het aanbevelen waard 

De dames die ons bedienen zijn heel leuk en 
erg behulpzaam. Klaas de chauffeur is ook zeer 
behulpzaam. Ook het spelletjes doen is erg 
gezellig en een wandeling als het mooi weer is. 
Een andere gebruikster vindt het geweldig op 262445



Breed Buurt Verzet

Buurtbewoonster op tv

Op de zondagen 23 juni en 30 juni zendt de 

NOS in twee delen een tv-film uit over de 
Dertiger jaren. De film begint om 20.45 uur en 
heet: ,,U it de schaduw van de m annen” . De 
film geeft een beeld van hoe vrouwen de 
Dertiger jaren beleefd en overleefd hebben. 16 
vrouwen worden gei’nterviewd, w aaronder me- 
vrouw Vriesenga van het spaarndam m erplant- 
soen. Zij vertelt over de huurdersstaking na 
bezuinigingen van de regering-Colijn en ze 
vertelt over hoe de NSB opkwam. Ook vertelt 
ze over de havenstaking van 1934. H aar man 
staakte mee. Er was geen inkomen meer. 
Zijzelf zat in het Buurtcomité dat geld inzamel- 
de voor de niet-georganiseerden. Een staker 
kreeg /  7,50 per week voor het nodige eten. 
Toen was het slecht met de sociale zekerheid 
gesteld. We moeten ervoor zorgen dat die tijd 
niet meer terugkomt. D at is een belangrijk doel 
van het Breed Buurt Verzet.

Bijeenkom st van het Bree<! 
Buurt Verzet

Op onze vergadering op 23 april in het ?olanen- 
theater hadden we een volle zaal. M aar de 
overgrote m eerderheid van de aanwezigen wa- 
ren de bejaarden uit De W esterbeer. Zij voeren 
actie tegen de dreigende zeer sterke verlaging 
van de huursubsidie. D at kan een extra huur- 
verhoging van 70 gulden betekenen. Op de 
vergadering hebben we samen de actiemoge- 
lijkheden besproken en het Breed Buurt Verzet 
heeft de mensen van De W esterbeer alle steun 
toegezegd. Inmiddels is de maatregel tot subsi- 
dieverlaging tot 1 januari 1986 uitgesteld. Nu 
hebben de bewoners van D e W esterbeer alle 
tijd om samen met het cws, met het Breed 
Buurt Verzet en met anderen, er voor te zorgen 
dat deze huurverhoging definitief van de baan 
is.

Hoe gaat het veriler?

H et was duidelijk dat we ons moesten bezinnen 
op hoe verder te gaan. E r zijn inmiddels een 
kleine 100 mensen bij het Breed Buurt Verzet 
betrokken. We hebben contacten met de Vak- 
bond. We hebben veel steun van het Wijkop- 
bouworgaan. M aar aan de organisatie schort 
iets. E r zijn te weinig mensen die meedoen met 
het plannen maken. W aaraan we nu denken, is 
het volgende:

— Doorgaan met het aan de kaak stellen van 

de ,,verdeel-en-heerspolitiek” van de regering- 
Lubbers. Vooral in de Sociale Zekerheid komt 
dat tot uitdrukking.

— Actievoeren tegen de komende verslechte- 
ringen — vooral in de W AO — door de nieuwe 
W erkeloosheidswet, die per 1 juni 1986 inge- 
voerd dreigt te worden. Juist in onze buurt 
wonen de slachtoffers van deze zogenaamde 
,,herziening van het sociale zekerheidsstelsel” .

— De Volkspetitie tegen de K ruisraketten is 
voor ons ook een hoofdpunt. D at speelt in de 
maanden septem ber en oktober.

H et Breed Buurt Verzet zal de komende tijd 
regelmatig bijeenkom sten organiseren om met 
elkaar te discussiëren en om actieplannen te 
maken. Iedereen is daar van harte welkom. 
Belangstellende kunnen zich ook nu al melden. 
Bij het W ijkopbouworgaan, ?olanenstraat 174 
hebben we een postvakje.
Wil je samen met ^nderen de TV-film ,,U it de 
schaduw van de m annen” bekijken? Dan kan 
dat in het W ^ r ^ id ^ ^ t j^ K n o l le n d r a s t r a a t  
2. Het zaaltje is open om 20.00 uur en napraten 
is vanzelfsprekend mogelijk.

namens het Breed Buurt Verzet 
Jane Possel 

Rein de Jong 
Ferdy Beetstra 

?e ter Lentelink

De gulzige Westerpark-expres

2 meter. De N.S. breidt liever in het Wester- 
park uit. Deze oplossing is goedkoper.
De goedkoopste en beste oplossing is volgens 
ons gewoon niet uitbreiden.
Strikt genomen is volgens velen deze voorgeno- 
men spooruitbreiding niet eens nodig. De 
wetenschapswinkel heeft dit aangetoond uit 
cijfers beschikbaar gesteld door de N.S. zelf. 
Wat we wel veranderd willen zien is de voortdu- 
rende overlast door de treinen. Dus ’s nachts 
geen rangerende treinen meer die to t slapeloos- 
heid gedoemde omwonenden tot wanhoop drij- 
ven met hun piepende remmen, toeterende 
machinisten, knallende wissels, ronkende loko- 
motieven.

Wij zijn een warm voorstander van openbaar 
vervoer maar N.S. dit is een woongebied, geen 
spoorgebied!

Namens de W erkgroep W oonomg.: p. Abma

De nieuwe Schiphollijn wordt volgend jaar in 
gebruik genomen. Via station Sloterdijk komen 
dan ook die (lucht)reizigers langs onze buurt 
van en naar het CS. H et aantal treinen op het 
.trajekt Slotendijk-CS gaat toenemen. Volgens 
de N.S. kunnen de huidige 4 sporen deze 
toename slecht verwerken, zeker wanneer ook 
de prognoses van het groter wordende aantal 
passagiers uit N .H .-noord uitkomen. Daarom  
streeft de N.S. naar uitbreiding tot 6 sporen. B 
en w van Amsterdam is ook van standpunt dat 
er 2 sporen bij m oeten komen. H et is nu aan de 
gemeenteraad te beslissen of de N.S. de sporen- 
bundel mag verbreden en zo ja aan welke zijde. 
De gemeentelijke projektgroep ,,zessporen” 
heeft voorkeur voor de variant waarbij de 
spoordijk ter hoogte van het Domela Nieuwen- 
huisplantsoen to t het viadukt spaarndam m er- 

straat een verbreding krijgt oplopend van 0 tot

Spaarndammerstraat
Omleiding doorgaand 
verkeer gaat door!

De gehele Spaarndammerstraat blijft een twee- 
richtingsstraat. Vanaf de Tasmanstraat/Spaarn- 
dammerdijk kan het verkeer ongehinderd de 
buurt in komen.
Na 15 jaar overleg eindelijk resultaat: een lange 
adem kan dus toch wat opleveren.

Op dit moment wordt er druk gewerkt in de 
Spaarndammerstraat. Volgens schema moet 
het werk half septem ber klaar zijn.
De werkgroep woonomgeving en een klein 
aantal bewoners hebben het laatste jaar in 
overleg met de G em eente geprobeerd iets 
moois te maken van de straat. Helaas zijn een 
aantal van onze voorstellen door tegenwerking 
van de gemeente en een aantal winkeliers niet 
overgenomen.
De winkeliers hadden ook bezwaren tegen het 
plaatsen van fietsrekken. H et is ons toch gelukt 
daarvan een aantal te plaatsen. Bewoners 
kunnen de tekeningen van de straat inzien op 
het W ijkopbouworgaan, Polanenstraat 174, of 
op het csw, Spaarndam m erstraat 143. Indien 
u nog wensen heeft, b.v. meer fietsrekken, dan 
kunt u dit daar kenbaar maken.

W erkgroep woonomgeving.

College van B &w  draait 
b esliss in g  terug

In een van de laatste buurtkranten heeft u 
kunnen lezen, dat de uitvoering van het ver- 
k rsc irk u te tie p la n  voor de buurt niet door zou 
gaan. H et wijkopbouworgaan en de werkgroep 
woonomgeving zijn er in geslaagd een meerder- 
heid in de gem eenteraad achter het Kompro- 
misplan te krijgen. Alleen de VVD en het CDA 
waren tegen het plan om de buurt weer een stuk 
leefoaarder te maken. Dit betekent, dat eind 
van dit jaar een begin gem aakt wordt met 
uitgebreide werkzaamheden bij de Mirakelbrug 
en het begin van de H outm ankade. Om het 
verkeer vanaf het Nassauplein om te leiden via 
de H outm ankade, komt er een geheel nieuwe 
brug en wordt het profiel van de kade ingrij- 
pend gewijzigd. Alleen het openbaar vervoer 
en fietsers en voetgangers kunnen dan nog van 
het viadukt ^ aa rn d am m erstraa t gebruik ma- 
ken.

De overlast van het doorgaande verkeer zal 
daardoor naar verwachting met bijna de helft 
afnemen- Goed nieuws dus voor bewoners, 
kinderen, bejaarden en fietsers!

De toegankelijkheid van de buurt blijft gehand- 
haafd, doordat de ^ aa rn d am m erstraa t bij de 
Houtmankade open blijft voor al het verkeer.

Pas op voor 
eter Pascha؛p

Onder deze kop stond enige jaren geleden een 
artikel in de toenmalige aktiekrant over de 
handel en wandel van Pieter Paseha, ex- 
b a ^ t^ k e r s k n e e h t  en op dit moment direk- 
teur algemene zaken van o.a. Adelbrecht Vast- 
goed Beheer bv. Nieuwe ontwikkelingen rondom 
deze wonderdokter in huizen hebben de belang- 
stelling van het CWS gewekt. Een berieht over 
horizontale verkoop.

In een schitterende brochure biedt de firma 
Adelbrecht bewoners van de huurwoningen in 
de Hembrug-Polanen- en H outrijkstraat aan 
hun woning te kopen voor een bedrag van 
/  35.000,00. Dit bedrag was in 1979 nog 
/  55.000,00. In zes jaar tijd een waardedaling 
van /  20.000. Voor Pieter Pascha m aakt dit niet 
veel uit: zijn winst per woning bedraagt nog 
steeds ƒ 17.500,00.

Enige tijd geleden verscheen in het weekblad 
Vrij Nederland een artikel over de praktijken 
van notaris Elzinga uit Nieuwe Niedorp in 
Noord-Holland. Tegen deze notaris wordt door 
de officier van Justitie een strafvervolging 
ingesteld wegens malversaties en het overtre- 
den van de beroepskode van notarissen. Deze 

notaris Elzinga behartigt niet alleen de zaken 
van Pascha, maar is tevens een goede vriend 
van deze direkteur van talloze b .v .’s.

In de eerder genoemde brochure wordt in een 
rekenvoorbeeld aangegeven, dat de maande- 
lijkse totaalkosten voor de koper niet m eer dan 
/  250,00 zullen bedragen. M ensen, ga niet in op 
dit aanbod, voordat u zich uitvoerig heeft laten 
voorlichten. De bouwtechnische staat van het 
pand is zodanig, dat in de toekom st veel 
onderhoudskosten te verwachten zijn. u kunt 
dan ver boven de /  250,00 per maand uitko- 
men. Omdat normaal gesproken bijna niemand 
in aanmerking komt voor een hypotheek bij de 
bank, heeft Pascha een andere vriend bereid 
gevonden hem te helpen. H et is de direkteur 
van het RA BO  kantoor in Halfweg- 
Zwanenburg, dezelfde die in 1977 bijna 
/  880.000,00 te veel hypotheek verschafte voor 
de financiering van dit blok woningen. Het 
CWS verzoekt een ieder, die gedupeerd is door 
de firma A delbrecht, of die van plan is tot 
aankoop over te gaan, kontakt op te nemen met 
het CWS. Op 16 juli organiseert het cws om 
20.00 uur een bijeenkom st over deze zaak.

het CWS

ERHCJlSVESnrSG

^ ?١ ٧ ٠ ٨ ١ ٨ Een andere

Zelf zoeken 
loont d e  m o e ite!

٧ Amsterdam geeft 
nu de ruimte:

Meer mogeli jkheden 
minder regels,

Herhuis^sting kan 
op weg helpen ٧

 yan^f و ؛٧٨؛ 1985
heeft Amsterdameen 
nieuwe woonruimte- 

verordering

Hoofdkantoor, Van Reigersbergenstraat 2 re). 8068 06 

Bijkantoor Noord, Buikslotermeerplein 124 

(tegenover gebouw $tadsdeelraad) re). 34 99 33

Bijkantoor Oost, Molukkenstraat 74 Tel. 68 21 51

Openingstijden kantoren: werkdagen: 8.30-12.00 uur 

woensdagavond: 17.00-19.00 uur 

Telefonisch van 8.30-12.30 en van 13-3Q-16.45 uur 

Spreekuur Osdorp, Osdorpplein 400 Tel. 3404 64

(gebouw stadsdeelraad) dinsdagmiddag: 14.00-16.00 uur 

Spreekuur Gouden Reael, Korte Prinsengracht 91 

met ingang van 2 juli dinsdagochtend: 8.30-11.30 uur 

Postadres: Postbus 6050 1005 EB Amsterdam.

ء

Op3juni1985 gaat 

de nieuwe woon- 

ruimteverordening

Voorkorte infnrma- 

tie over deze regels 

en het aanvragen 

van folders kuntu 

opbellen.



TURFSCHIP
AKTIEKOM ITFF ZEEHELDENBUURT

Smallepadschool toch 
dicht - . .

Aktiekomitee ‘Zee- 
heldenbuurt’
ل . Eerdhuyzen, 
Barentszstraat 
256, tel.265914 
Secretariaat: G.H. 
Lasschuit, V . 

Heemskerk$traat 
12, tel. 254664 
Vergaderadres: ’t 
Turfschip, Rogge- 
veenstraat12, tel. 
247589

Vakantiepret
In onze buurt weer een zogenaamd PRETPA K K ET v ^ n tie a k tiv ite ite n  voor onze jeugd, 

mogelijk gemaakt door het V akantie Comité Amsterdam.

In de Bredius sportĥ؛  en Zaandammerplein
laatste 3 weken van de vakantie 29 juli/16 aug.:
★ Sport en spel en muziek (disco-breakdance enz.) knutselen

HET JAAR 2000
le week: staat in het teken van het jaar 2000. Ruimtesehepen, buitenaardse wezens,

sport in het jaar 2000, speurtocht enz.

STERRENWEEK
2e week: Sterrenslag, waarbij wereldrecords worden verbroken. Doolhof, play-

backwedstrijden, muziekwedstrijden, kakkie-trap race-T-shirts bedrukken, 
sieraden maken.

GRIEZELWEEK
3e week: Ronddwalende spoken, waarzegster, opgraven van de schat van kapitein

Bloed, monsters maken, schimmenspel, toneel enz.

GRGTEJEUGD 
Voór de grote jeugd is er speciaal ruimte gereserveerd voor een

VOEra^TOERNOOI 
BASKET, EN EEN  DISCO

٠  Vliegende brigade
Verders . , , de Vliegende Brigade opereert in juni ’s avonds op het Zaandamm erplein

voor GROOT EN KLEIN.
... In de vakantieweken overdag in W esterpark en andere stekken in de buurt.

٠  S.A.N. en Buurthuizen
De groep S.A .N . staat van 8/13 juli paraat voor de jeugd.
De buurthuizen V erzet/Piraat en Haarl. Buurthuis zijn ook de laatste 3 weken van de vakantie 
aktief.

Nog meer weten??
Raadpleeg dan de coördinatoren van het V .C . A. in onze wijk, t.w. de Sportbuurtwerkers Peter 
Lageman en Tony Raap. Bredius Sporthal Zaanstraat 353. T el.: 84.71.72, 863922 of 850.851 afd. 
BA.
Voor volwassenen onder u, het najaarsprogramm a is al uit. Start op 23 sept. 1985.

PRETTIGE VAKANTIE EN

Ttf ziens bij 
SPORTHAL BREDI US

W aren wij in de vorige krant nog optimistisch 
over het openhouden van de Smallepadschool, 
helaas moet ik u nu meedelen dat aan het eind 
van het schooljaar de school toch wordt geslo-

De Raad van State, waarbij wij beroep hadden 
aangetekend tegen de beslissing van het Minis- 
terie van Onderwijs en W etenschappen om de 
school te sluiten, heeft ons beroep niet ontvan- 
kelijk verklaard. Dit betekent dat wij te laat 

tegen de beslissing bezwaar hebben aangete- 

kend. U iteraard was dit ook bij ons bekend, 
maar we dachten toch voldoende duidelijk aan 
de Raad van State te hebben gemaakt dat we 

erg laat van de beslissing op de hoogte waren 
gesteld en daarom toch op tijd in beroep waren 
gegaan.
De ouders van de kinderen hebben ondertussen 
het trieste bericht al ontvangen met het advies 
om nog voor de schoolvakanties hun kinderen 
op een andere school in te schrijven.
H et gebouw wordt door het schoolbestuur 
verkocht aan de gem eente, die al een alterna- 
tieve bestemming daarvoor heeft.
Tenslotte wil ik dit laatste verhaal over de 
Smallepadschool beëindigen door iedereen die 
heeft meegeholpen om de school open te 
houden te bedanken. M et name wil ik bedan- 
ken het Aktiecomité Zeeheldenbuurt voor de 
ondersteuning in verband met het behoud van 
een schoolkeuze voor de buurt. D aarnaast ook 
dominee Bleenk voor zijn ondersteuning tot het 
instandhouden van het bijzonder onderwijs, 
alsmede H aje Wind, onze advocaat en verder 
de ouders, de leerkrachten, het wijkschoolbe- 
stuur en de W erkgroep Onderwijsverbetering 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.

Peter Bauwens

Klachtenvergadering 
Bokkinghangen

Op 16 april j.1. is er een vergadering geweest 
van een gedeelte van de bewoners van het 
komplex Bokkinghangen en een vertegenwoor- 
diging van w.b.ver. Eigen H aard. H et doel van 
de v^gadering was dat de bewoners hun 
klachten eens een keer duidelijk naar voren 
konden brengen.

Hieronder volgt een opsomming van de klach- 
ten die ter tafel kwamen.

Wangedrag van medebewoners
Sommige bewoners nemen het niet zo nauw 
met het gebruik van hun woning en boxen en 
doen hun medebewoners veel overlast aan. De 
w.b.ver. laat weten dat indien men klachten 
over andere bewoners heeft men een brief aan 
hun moet sturen waarin de klachten staan en 
die ondertekend moet zijn door meerdere 
omwonenden.

De geysers
De klachten over de afvoer van de geysers 
kunnen helaas niet verholpen worden daar er 
geen kanaal is om er een afvoer op aan te 
sluiten.

Sehoonmaken trappenhuizen, hallen en liften
Het schoonhouden moet door de bewoners bij 
toerbeurt worden gedaan. De w.b.ver. heeft in 
1984 het voorstel gedaan om dit door een 
schoonmaakbedrijf te laten doen. Dit voorstel 
werd afgewezen omdat de m eerderheid van de 
bewoners niet bereid was om /  3,50 extra te 

betalen.

Doueheputjes
De stank die volgens sommige bewoners ont- 
staat is volgens de w .b.ver. te voorkomen door 
steeds voldoende water door de putjes te laten 
stromen.

Afsluiten lifthallen, deuren en galer^en
De aanwezige bewoners zijn van mening dat de 
lifthallen, deuren en galerijen afgesloten moe- 
ten worden vanwege de toenem ende onveilig- 
heid in het komplex. De inbraken nem en toe en 
het gebruik van kostelooa slapen in de trappor- 
talen door zeer vreemde personen ook.
De w.b.ver. is van mening dat ook de gemeente 
aansprakelijk is daar het komplex gebouwd is in 
overleg met de gemeente.

AKZ.

Bewonersakt؛e voor 
bankje
Enkele bewoners van de Z e e h e l d e n b u u r t  start- 

ten een aktie voor een zitbankje aan de 
waterkant. In juni heeft het A K Z een handte- 
keningenlijst met begeleidende tekst van de 
bewoners aan de projectgroep aangeboden. We 
rekenen erop dat er een bedrag gevonden kan 
worden, liefst deze zomer nog, zodat deze 
hartewens vervuld kan worden. We geven u 
graag de oproep door en we houden u van het 
verloop van de ,,bankaktie” op de hoogte.
,,Aan de w aterkant hoek H outm ankade t.o. 25/ 
Roggeveenstraat, bevindt zich een nutteloos 
stukje trottoir. Héél jam m er . . ٠ W ant de 
gemeente zou daar een publieke bank kunnen 
plaatsen!
Veel mensen in onze buurt hebben geen bal- 
kon. Met name zij zouden met zo’n bank aan 
het water en dichtbij huis toch nog wat kunnen 
genieten van de buitenlucht.
Voor ouderen, maar eigenlijk voor ons alle- 

maal zou zo’n bank een stukje levensvreugde 
kunnen betekenen!
Steunt daarom onze aktie!
Geen balkonnetje ٠ . ٠  wèl een bank!
De mogelijkheid ligt binnen ons bereik, 

mits . . . wij handtekeningen kunnen overleg- 
gen.
Het gaat om onze buurt . . .
Het gaat om u . . .
Het gaat om . . . ons allemaal samen!”
H et lijkt ons onmogelijk voor de gemeente 
deze oproep te negeren.

A K Z

Nieuw bestuur 
Zuiderspeeltuin
De Zuiderspeeltuin koos onlangs op een leden- 
vergadering een nieuw bestuur, met als voorzit- 

ter Alie van Waas, Planciusstraat 71-1, tel. 
236623, secretaris de heer Koch en penning- 
meester de heer Versteeg.
Er zijn plannen voor een en ،^ê te  onder de 
buurtkinderen te houden om te peilen waar hun 
interessen liggen voor wat betreft aktiviteiten. 

Men denkt aan korte blokcursussen, van b.v. 10 
X een aktiviteit met kinderen en dan weer iets 

anders.
We wensen het bestuur, dat nog wordt uitge- 
breid, veel inventiviteit, creativiteit en veel 
medewerking toe van vrijwilligers, van leden en 
van de buurtkinderen, waar het uiteindelijk om 
begonnen is.
Een goed lopende en aktieve Zuiderspeeltuin is 
een buurtbelang; de speeltuin heeft ons aller 
steun nodig. Als lid, als vrijwilliger, of met 
goede ideeën, meld u aan.

AKZ

Turfschipzaal kan 
opgeknapt
Een subsidieaanvraag van het A K Z om de zaal 
van het Turfschip wat te kunnen opknappen is 
gedeeltelijk toegekend. Gelukkig kan de zaal er 
nu binnenkort wat gezelliger uitzien, zodat 
bewonersvergaderingen en andere aktiviteiten 
vast nog drukker bezocht gaan worden dan nu 
al het geval is.

A K Z

Beste mensen
Mede namens mijn kinderen wil ik ieder 
bedanken die heeft meegewerkt aan de organi- 
satie en het welslagen van de dag waarop jullie 
ter nagedachtenis aan H enk een blijvende 
herinnering in het P o ln en th e a te r  hebben aan- 
gebracht. De grote belangstelling en het weer 
zien van veel oude bekenden heeft mij goed 
gedaan en ik hoop dat het H enk Vogel festival 
een jaarlijks terugkerend evenem ent zal wor-

Ali Vogel-v. d. Zee

Doe mee met het v.p. 
(volkspetitionnement)
Kun je met één pennestreek de kruisraketfen 
tegenhouden? Was dat m aar waar!
Regering en ^ r le m e n t kunnen dat wèl op 1 
november a.s. En zij zitten er namens ons, dus 
ze moeten naar onze mening luisteren. Als wij 

vinden dat er in ons land al meer dan genoeg 
kernwapens staan, moet de regering geen nieu- 
we erbij plaatsen. Zo werkt de dem okratie. 
Maar het parlem ent en de regering moeten 
weten hoe wij erover denken. D aarom  stuurt 
de vredesbeweging begin septem ber aan ieder- 
een een kaart waarop de regering dringend 
wordt verzocht om van plaatsing af te zien. Die 
kunt u ondertekenen.
Het huis-aan-huis ophalen van de kaarten is een 
enorme klus. D aarom  zoeken we mensen die 
dit najaar één of meer middagen en/of avonden 
daarmee willen helpen, ’t G aat om een aantal 
adressen in de Spaarndammer- of Zeehelden- 
buurt.
Voor opgave en/of m eer informatie kunt u 
bellen naar resp. Wilma Quaak (tel. 84 93 13) 
of ondergetekende (24 82 38).

Namens het vredesplatform, 
G era Elgersma

DEREDAKTIE 
VAN DE 

BUURTKRANT 
WENSTu 
ALLENEEN 
PRETTIGE 
VAKANTIE TOE

Buurthuis Verzet- 
Kin<ierkamp
Van 6 tot 12 juli te Hulshorst voor kinderen van 
de lagere school.
Op het programma staat een bezoek aan de 
Flevohof, zwemmen, een dropping, bosspelen 
en nog veel meer leuke dingen. Kosten: /  110,-, 
zakgeld v a n / 10,-.
Er is nog plaats voor 8 kinderen!
Opgeven bij Buurthuis Verzet, Hem brugstraat 
156, tel. 840124 bij M aria, Koos of Malva.

ffesterparkpop
* komt er aan!*

ةئ؛؛ ئءةئ
*  Westerpark *

ffesterparkpop
* komt er aan!*

هآ ةئ ءق ك1ة
* Westerpark ج



THEATER

OPENLUCHTVOORSTELLING OP 
DE BINNENPLAATS VAN HET 
POLANENTHEATER

DONDERDAG 15 AUGUSTUS 
T/M ZONDAG 18 AUGUSTUS

PREMIERE OP 
VRMDAG 16AUGUSTUS

HI^ETHIESCHEFFER « ٠

WAT ٧  WILT (twelfth night) ٨̂٧  William Shakesneare

Eén ding is zeker: iedereen weet wat lie^e is, of hoe het zou moeten zijn en 
iedereen heeft zich wel eens door de liefde laten ove^allen. WAT ٧  WII.T is 
een komedie over de liefde.
De liefde in aile verschijningsvormen: de onbereikbare en de opgedrongen 
liefde, de onbaatzchtige en de berekende liefde, de geplande en de 
onverwachte liefde, de liefde om de liefde zeif en niet te vergeten de eigen 
liefde.
□oor een situatie te creëren, waarin iedereen met tegengesteld belang 
verliefd wordt op een ander, geeft Shakespeare met dit stuk een uiterst 
komisch en ironisch kommentaar op de menselijke aard en laat hij op 
genadeloze wijze zien hoe men zich overgeeft aan zelfbedrog en wanhoop 
in dit gevecht op leven en dood. Maar liefde moet, ook al is een happy-end 
vaak nog zo dubbelzinnig.
De kommie WAT ٧  WILT speelt zich af op het eilarcl lllyïië, dat geregeerd 
wordt door graaf Orsino. Deze graaf is verliefd op de ongenaakbare Olivia, 
die zijn avances voortdurend afwijst. Op een goede dag ?poelt daar een 
meisje aan. Viola, die het slachtoffer is van een sc îp،?reuk. Om z؛ch te 
kunnen handhaven verkleedt ze zich ais man en treedt in die vermomming bij 
graaf Orsino in dienst als page. Al snel gebruikt graaf Orsino haar als 
„postillion d’amour” om het hart van Olivia te winnen. Maar helaas, misleid 
door de vermomming van Viola wordt Olivia verliefd op deze „page”. Viola is 
op haar beurt verliefd geworden op graaf Orsino, die niet de minste twijfel 
heeft over haar mannelijkheid.
Ook beneden in de keuken van gravin Olivia, waar jonker Tobias — een 
verarmd familielid van haar— met zijn vriend jonker Andries feest viert, komt 
de liefde in het spel. Maria, de kamerdame van Olivia, heeft haar oog laten 
vallen op jonker Tobias. Om hem voor zich te winnen, bedenkt ze een grap, 
die ze met de uiterst korrekte puritein Malvolio — eveneens een bediende 
van Olivia — willen uithalen.
Malvolio, die er heilig van overtuigd is dat hij dè man is voor zijn meesteres 
Olivia, krijgt een brief, zogenaamd van Olivia, maar in werkelijkheid 
geschreven door Maria, waarin de gravin hem haar liefde verklaard.
Dan is de verwarring kompleet en als dan ook nog de verdronken gewaande 
tweelingbroer van Viola aanspoeld, weet helemaal niemand meer wie wie is 
en wie wie wil.

Aanvang: 20.30 uur.
Toegang: /  5,-.
Zondag 18 augustus aanvang: 15.00 uur.

WOENSDAG 28 AUGUSTUS 
T/M ZONDAG 1 SEPTEMBER

PREMIERE OP 
WOENSDAG 28 AUGUSTUS

LEXVANVORSELENen 
PETER SCHNEIDER

DE KUS VAN DE SPINNEVROUW
(vertaald door Giny Klatser) van Manuel Puig

Twee mannen in een gevangeniscel in Buenos Aires. Valentin is een 
guerrillastrijder, Molina zit er vanwege homoseksuele handelingen met 
minderjarigen.
Het stuk kan niet los gezien worden van de politieke realiteit ten tijde van het 
Argentijnse generaalsregime. Deze situatie is voor Nederlandse begrippen 
nauwelijks voorstelbaar, de politieke verhoudingen liggen hier anders, de 
Villa Devoto gevangenis is geen Bijlmerbajes. Zonder die politieke realiteit 
uit het oog te verliezen willen Lex van Vorselen en Peter Schneider met „De 
kus van de spinnevrouw” het aksent leggen op de konfrontatie tussen twee 
mannen — de één hetero, de ander homo — die twee totaal verschillende 
werelden representeren én op de konflikten en emoties die in die situatie 
opgeroepen worden.

Aanvang: 20.30 uur 
Toegang: /  7,50 - C،JP /  5,-.
Zondag 1 september aanvang: 15.00 uur.

P^anensfraat174, 
1013W C Amsterdam

Te bereiken met bus 22 vanaf 
het CS (uitstappen halte Tas- 
manstraat/Spaarndammer- 
straat) Het theater is geheel
toegankelijk ٧٠٥٢ invaliden.

Reserveringen: 
dinsdag t/m vrijdag 
van 14.00-17.00 uur 
tel-821311

AUGUSTUS

De regelmatige bezoeker van Het Polanentheater 
weet het wel: ٧٠١١ 15 juli tot 15 augustus ؛s Het
Polanentheater voor wat betreft de theateraktivitei- 
ten gesloten.

Gediende deze periode krijgt het theater weer een 
goede schoonmaak/opknapbe^ om het nieuwe 
theaterseizoen 85/86 weer met een mooi en fris 
theater te beginnen.

Net als het afgelopen seizoen zullen weer vele 
aktiviteiten op allerlei gebied op de planning staan. 
Een greep uit deze aktiviteiten: diverse cursussen 
dans en beweging, het kindertheater „Polanen” dat 
net als dit jaar O.I.V. Tineke Werkman opnieuw een 
voorstelling voor en door kinderen op de planken zal 
brengen, volwassenen voorstellingen, kindervoor- 
stellingen (gratis), film, festivals zoals het Eenakter, 
Stagedoor, Fusion (beide laatstgenoemde zijn inte- 
cultureel) en nog veel meer.

Op 15 augustus wordt het seizoen feestelijk 
geopend met een openlu€htvoorstelling van 
Hilje Thiescheffer met „Wat ٧  wilt”. Deze 
voorstellingen zijn t/m zondag 18 augustus te zien. 
Op de binnenplaats van het Polanentheater, op het 
terras, genieten van een drankje, de laatste zonne- 
stralen èn de voorstelling! Meer hierover in de 
Polanenladder (rechts).

Tevens vestigen wij uw aandacht op de pre- 
mière van „De Kus van de Spinnevrouw” op

28 augustus, welke voorstellingen gegeven wor- 
den t/m 1 september (Theaterladder, rechts).
Deze première opent de rij van een aantal premières 
in de maand september van voorstellingen die de 
moeite waard zijn om te zien. Te zijner tijd leest ٧ 

meer hierover.

Tot dan wensen wij ٧ een prettige vakantie toe en 
hopen ٧ in het nieuwe theaterseizoen vaak te zien 
in het Polanentheater■


