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De werkzaamheden in de Spaarndammerstraat. Foto: Hugo Rompa

De vakanties zijn ten einde. De kinderen weer naar school en zo je werk hebt weer aan 
de arbeid. De jongens en meisjes uit de ^ arnd rom erb u urt, die naar het voortgezet 
onderwijs zijn gegaan wensen we veel sucees op hun nieuwe school en in hun nieuwe 
studierichting. Studeren of noem het leren is één van de mogelijkheden om misschien een 
beter leven te krijgen en je uit je milieu omhoog te werken. Niet dat je je voor je afl؛omst 
hoeft te schamen. Integendeel zouden wij zeggen. Het leven wordt weer wat serieuzer voor 
deze kinderen-
Het blijkt ook weer, dat arbeiderskinderen na de lagere -  nu dan -  basisschool nog altijd 
de buurt uit moeten. Enerzijds doen ze weer nieuwe ervaringen op, anderzijds waarom 
zijn er wel in de €oncertgebouwbuurt, Buitenveldert of soms nog verder weg de „hogere” 
scholen en niet in de arbeidersbuurten? Dat zijn historische achterstanden, die arbeiders- 
kinderen nog altijd hebben.
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A k tief zijn in  de 
Spaarndam m erbuurt
Als je meedoet word je bewuster, doorzie je 
bepaalde dingen. Je leert ervan. Je merkt dan 
dat we toch wel in een demokratie leven. Zeg 
nou niet „Het helpt toeh niet” en blijf lekker 
٧٠٠٢ je videootje zitten/hangen of liggen. Helpt 
dat? Het is soms moeilijk. Elke aktivist/vrijwil- 
liger kan erover meepraten. Een voorbeeld.
De spooruitbreiding. Van het Centraal Station 
tot aan Sloterdijk wil de Nederlandse spoorwe- 
gen het spoortraeé verbreden van vier naar zes 
sporen. Gezien de beschikbare ruimte in grond 
is dat bijna godsonmogelijk. Velen van u zijn 
ervan op de hoogte. Het gaat weer ten koste 
van arbeidersbuurten. Bickerseiland, spaarn- 
dammer- en Staatsliedenbuurt en Westerpark, 
Heeft u wel eens van uw baas, die in Blaricum, 
Bergen of Amstelveen woont gehoord, dat er 
langs zijn huis een trein moet rijden of zomaar 
een weg aangelegd? Enfin een fijne ploeg hard- 
werkende mensen is daar op grootse, inspannen- 
de en deskundige wijze mee bezig. Bijna dag en 
nacht. Zij komen met goede ' tegen.
Ondanks dat de N.S. een staatsbedrijf is, doet 
zij niet voor een g o t-^ i ta l i s t i s c h e onderne- 
ming onder. Nu even de demokratie en de moei- 
lijkheden als je aktief bezig bent. Op woensdag- 
avond 22 mei j.l. was er een hoorzitting van de 
Gemeente over de spooruitbreiding. Vele 
buurtbewoners waren aanwezig, we hadden 
goede sprekers met goede argumenten. Enkelen 
spraken voor het eerst van hun leven met zweet 
in hun handen een vergadering toe. Zij deden 
het prima. Wie schetst onze verbazing toen om 
± 10.45 uur de heer Mr. R. ten Have (namens 
u voor D’66 in de gemeenteraad), verklaarde 
dat hij om elf uur naar huis ging en niet meer 
verder wilde vergaderen. Had hij slaap? Nou 
daar ga je als goedwillend - demokratisch mee- 
denkend - buurtbewoner, die vecht voor een 
beetje minder lawaai en wat meer ruimte in ̂ijn 
buurt. De vergadering werd verdaagd naar 
maandag 24 juni ’s-middags. Weer een goede 
opkomst. Echter na een tijdje werden we de 
zaal uitgezet (we moesten onze mond houden) 
door de voorzitter, de wethouder de heer drs. 
M. v.d. Vlis (namens u voor de ?.v.d.A . in de 
gemeenteraad). En dat zijn ervaringen, die min- 
der prettig zijn. Toch gaan wij door, want uit 
de strijd wordt kracht geboren.
Nog even dit. In de buurt is een groep aktief 
BREED BUURT VERZET genoemd. Men- 
sen, die het niet meer willen pikken dat wij loon 
of uitkering moeten inleveren en steeds meer 
verarmen. Zij hebben het plan om‘op zaterdag 
28 september a.s. een manifestatie op het Sui- 
kerplein te organiseren tegen de politiek van 
afbraak en bezuinigen van de regering. Echter 
ook zo’n festival kost geld en of ze dat rond 
krijgen is nu nog de vraag. Enthousiasme en 
strijdbaarheid genoeg. Mocht het doorgaan, dan 
verneemt u dat via aanplakbiljetten, pamfletten 
e.d. LET DUS 0 ? ا أ  ,Neemt deel, strijdt mee ا
denkt mee. Vervolg op pag. 6

O mooie 
Spaarndammerstraat
De S^andammerstraat is - als wij dit schrijven
- nog een puinhoop. Hoe vaak hebben wij het 
niet gehoord, wie mooi wil zijn moet pijn lijden. 
Het kan een mooie straat worden, vooral een 
goede koopstraat.
Als u de oud^ verrotte buizen van de riolering, 
waterleiding en gas hebt zien liggen, heeft u 
kunnen konstateren, dat die vernieuwing niet 
overbodig was. Trouwens een goede riolering 
is heel wat waard. Volksgezondheid. Om een 
misverstand uit de weg te ruimen. De spaarn- 
dammerbuurt blijft van twee kanten berijdbaar. 
Autobezitters. Let echter op. Vanaf het Nassau- 
plein bezien wordt de rechter-tunnelbuis afge- 
sloten voor doorgaand autoverkeer. Alleen 
openbaar vervoer - de bus; fietsers en wande- 
laars mogen daar doorheen rijden resp. lopen. 
De rest moet de Houtmankadetunnel rijden. 
Wii je toch persé de Spaarndammerstraat in - 
om inkopen te doen b.v. - , dan kan je na de 
Houtmankadetunnel links afslaan - hup, naar 
de schoenwinkel, slager, visboer, bakker, krui- 
denier of bibliotheek enz. Kortom de spaarn- 
dammerstraat „verkeersluw”, het doorgaand 
verkeer zuid-noord eruit, een rustige wandel- 
en koopstraat.

Buurtbeheer
Volgens de gemeente loopt de renovatie- en 
nieuwbouw in de buurt ten einde. Volgens ons 
niet. Denk alleen maar aan de huizen, die nog 
in partikuliere handen zijn; nieuwbouw fase II 
industriegebied; IJ-boulevard; 4/6 sporen. Er 
moet worden bezuinigd. Honderden miljoenen 
guldens zijn in de s^arndammer- en Zeehel- 
denbuurt door rijk en gemeente ge'i'nvesteerd 
en terecht. Na tientallen jaren van verkrotting 
en achterstand is eind zestiger jaren het proces 
van vernieuwing begonnen. Over het resultaat 
zijn we niet ontevreden.
Het systeem van ambtelijke projektgroep, waar 
alle betrokken ambtenaren van de diensten die 
hierbij nodig zijn in vertegenwoordigd zijn, 
wordt afgebouwd/opgeheven. Wat komt hier- 
voor in de plaats? Als het niets wordt, zitten wij 
over 25 misschien 50 jaar weer in de verkrotting- 
en achterstandsituatie.
Om dit laatste te voorkomen eisen het W.O.O. 
„Spaarndam; C.W.S. en A.K.Z., een nieuwe 
overlegstruktuur voor buurtbeheer. Waarin 
meer opgenomen wordt dan alleen onderhoud, 
ook buurtveiligheid, vandalisme, inspringen op 
allerlei ontwikkelingen, die in de loop der jaren 
zullen ontstaan bij wonen, onderhoud, huren, 
werken, recrëeren enz. Buurtbewoners zijn 
hierover in overleg.
Hier zouden wij nu graag nieuwe of oude buurt- 
bewoners, eveneens in leeftijd bij willen betrek- 
ken. Met nieuwe frisse ideeën of gewoon deel- 
nemen. Weet u, dat aan het begin van het reno- 
vatieproces in de zestiger jaren juist onze men- 
sen uit de spaarndammerbuurt met schitterende 
voorstellen zijn gekomen inzake renovatie en 
nieuwbouw. Wij geloven nog altijd dat in het 
volk de kracht ligt. Denk mee, doe mee.

buurtorganisaties van vrijwilligers te weten: 
Wijkopbouworgaan „spaarndam”; Comité 
Wijkverbetering „Spaardammerbuurt” en het 
Aktie Komité Zeeheldenbuurt willen wij u weer 
even bijpraten en enige aktiviteiten aantippen 
waarmee wij voor de spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt bezig zijn.

Volkspetitionnem ent
Allereerst een zeer belangrijke, het volkspeti- 
tionnement tegen de kruisraketten. Er is een 
aparte buurkrant over verschenen. Als u dit 
leest is de grote slag reeds geslagen. Mocht u 
onverhoopt uw kaart niet hebben ingeleverd, 
doe dit alsnog. Tientallen fijne, aktieve buurtbe- 
woners zijn met deze aktie gedurende de zomer- 
maanden ter voorbereiding bezig geweest. Be- 
langrijk, doe mee, denk mee. VAN LEVENS- 
BELANG؟!!

We beginnen weer
Aan het begin van een nieuwe herfst en winter, 
begint de televisie met zijn winterprogramma. 
Waarom vermelden wij dat, omdat wij soms het 
idee hebben, dat mensen tegenwoordig pas mer- 
ken, dat het winter begint te worden doordat 
de T.V. met zijn wimerprogramma begint. Wij 
maken u er hierbij op attent, dat in de Spaarn- 
dammerbuurt ook weer allerlei programma’s 
van start gaan. Clubs; verenigingen, instellin- 
gen. Aktiviteiten georganiseerd door mensen, 
waarbij levende mensen, levende medemensen 
ontmoeten. Tegen het kleurrijke of zwart/wit 
oog in uw huiskamer kunt u best wat zeggen, 
maar antwoord krijgen doet u niet. Men noemt 
een T.V. een communicatiemiddel echter com- 
municeren is vraag en antwoord. T.V. is dat 
misschien vereenzaming?
Aan het begin van het winterprogramma van de



kolofon
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DE HULPVERLENI NG

BETER LEREN SLAPEN 
ONDER MEDICIJNEN

S L A A P C U R S U S

Op 22 oktober 1985 zal er weer gestart worden 
met een slaapcursus in de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt.

Wie kan er aan deze cursus 
meedoen? ^
De mensen die slaapproblemen hebben, maar 
ook degenen die allang slaapmiddelen en/of al- 
kohol gebruiken of allang slecht kunnen slapen, 
kunnen in deze cursus leren zonder medicijnen 
en/of alkohol toch sneller in te slapen en langer 
door te slapen.

Wat gebeurt er in  deze cursus?
De cursus is niet zozeer gericht op het zoeken 
naar de oorzaken van het slechte slapen. Het 
gaat er juist veel meer om het slaapgedrag te 
veranderen door allerhande oefeningen. Het is 
dus een hele praktische cursus, waarvoor ook 
wat „huiswerk” gemaakt moet worden.

Wie gaa t deze cursus ٤٠٢٠١١?
De cursus wordt gegeven door Katharina 
Kluyskens - maatschappelijk werkster.

P la a ts , datum  en  tijd?
Deze cursus zal gegeven worden in een zaaltje 
van de Brediussporthal. De cursus zal op 22 ok- 
tober 1985 beginnen ’s middags van 1 uur tot 
3 uur. Dit is op een dinsdagmiddag.

A antal lessen ?
De cursus bestaat uit8 lessen: de eerste 2 lessen 
zullen in 1 week gegeven worden: nl. 
dinsdag 22 oktober van 13.00 tot 15.00 uur en 
donderdag 24 oktober van 13.00 tot 15.00 uur. 
Daarna iedere dinsdag tot en met 3 december. 
Op dinsdag 7 januari 1986 is er nog een bijeen- 
komst om met elkaar te kijken hoe het slapen 
is verbeterd.

voor het cursusboek en
De kosten?
De kosten zijn / 15,- 
zaalhuur.

Waar en w anneer kunt u zich 
opgeven?
u  kunt zich opgeven bij:
Katharina Kluyskens - Maatschappelijk Werk- 
team - telefoon 84.25.30. u  kunt dit doen tot 
en met 5 oktober 1985. Dit is op een vrijdag. 
Ook voor nadere inlichtingen kunt u bellen.

FOTO: H. ROMPA

de avondhulp geboden. Vanaf september 1985 
zal dit verder worden uitgebreid met nachthulp. 
Deze hulp dient bij de wijkverpleegkundige die 
overdag werkt te worden aangevraagd.

Daarnaast wordt er vanaf september 1985 ge- 
start met het verlenen van AKUTE hulp in de 
avond en nacht. Vanaf dat moment is de SAK 
24 uur per etmaal, gedurende 7 dagen per week, 
bereikbaar en beschikbaar voor het verlenen 
van wijkverpleegkundige hulp. De akute hulp- 
verlening is in principe eenmalig. Mocht blijken 
dat kontinuëring van wijkverpleegkundige hulp 
overdag, in avond en/of nacht gewenst is, dan 
zal de wijkverpleegkundige die overdag werkt 
dit verder regelen.

Wie kan akute hulp 
aanvragen?
De patiënt, familie, buren, huisarts of andere 
hulpverleners.

Hoe?
- v nm aan d g t/m v rijd g tu s se ^ .O O en 09.00 

uur, telefonisch bij de Centrale Dokters- 
dienst, tel. 642111

- op zaterdag, zondag en op feestdagen gedu- 
rende 24 uur per etmaal telefonisch bij de 
Centrale Doktersdienst, tel. 642111

- van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 
uur telefonisch bij ons hoofdkantoor, tel. 
736001.

Waarvoor?
Voor akute hulp bij verpleging en verzorging;
- bijvoorbeeld bij patiënten, in het laatste sta- 

dium van hun leven die akuut achteruit gaan 
of waarvan de familie het plotseling niet meer 
aankan

- bijvoorbeeld bij patiënten met een blaasca- 
theter die problemen geeft

- bijvoorbeeld bij patiënten met een stoma 
(zakje) die/dat problemen geeft

- bijvoorbeeld bij patiënten die akuut verpleeg- 
kundige hulp nodig hebben doordat hun toe- 
stand plotseling verslechtert (bijv. na een 
c.v.a.) en niet willen of kunnen worden opge- 
nomen.

Natuurlijk geldt bij deze voorbeelden dat de 
wijkverpleegkundige alleen dan ingaat op de 
hulpvraag wanneer de patiënt geen of onvol- 
doende beroep (meer) kan doen op zijn/haar 
omgeving. Bovendien geeft de wijkverpleeg- 
kundige per bezoek steeds kortdurende hulp en 
’waakt’ niet bij patiënten. Wanneer het leven 
van een patiënt akuut gevaar loopt is de huisarts 
en/of GGGD de eerst aangewezen hulpverle- 
ner. Bij wijkverpleegkundige hulp kan er 1 uur 
verloop zitten tüssen de akute hulpaanvaarding 
en het bezoek.

AANVRAGEN voor AKUTE HULP ؛٨  AVOND 
en NACHT via de Centrale Doktersdienst, 

tel. 642111

Voor meer informatie over wij^erpleegkundi- 
ge hulp kunt u bellen naar ons hoofdkantoor, 
tel.: 736001 (tijdens kantooruren).

DE WIJKVERPLEGING IS VERHUISD!

De wijkverpleging is verhuisd naar het Wester- 
park, nummer 2. op maandag tot en met vrijdag 
kunt u ons daar tussen één en twee uur trèffen 
of bellen: tel. 840031.

Binnenkort zult u op een open middag kunnen 
bekijken hoe de nieuwe behuizing er uit ziet. 
Hierover volgt in deze krant een berichtje.

Meteen nog even de hopelijk al bekende infor- 
matie over de wijkverpleging.

DE WIJKVERPLEGING 
Wat stelt u zich daarbij voor?

De zuster die u thuis komt wassen of prikken? 
u  hebt gelijk, maar er gebeurt meer.

De wijkverpleegkundige of de wijkziekenver- 
zorgende is iemand met wie u kunt praten over 
alle dingen die met ziekte en gezondheid te ma- 
ken hebben. Zij kan u ook voorlichting geven 
over medicijnen, voeding en dieet.
Vaak komt men bij de wijkverpleging terecht 
via de huisarts of het ziekenhuis. Maar u kunt 
ook zelf naar ons toekomen of ons bellen, u 
heeft geen verwijsbriefje nodig van uw arts. 
Wanneer u aanvullend verzekerd bent bij een 
Amsterdams ziekenfonds of wanneer u lid bent 
van de Kruisvereniging, hoeft u onze hulp niet 
te betalen. In andere gevallen betaalt men een 
eigen bijdrage.

Als u vragen heeft, belt u ons of komt u langs: 
Westerpark nummer 2, tel. 840031 tussen 13.00 
en 14.00 uur, maandag tot en met vrijdag.

namens de wijkverpleegkundigen en wijkzie- 
kenverzorgenden van de spaarndammerbuurt

en Gouden Reael-

H. ROMPA ؛FOTO

er nu $٤ Wijkverpleging 
n avond en nacht؛ ook

Sinds geruime tijd werkt de SAK aan een uit- 
breiding van haar dienstverlening. Zo wordt er 

-vanaf 1983 als aanvulling op de daghulp geplan

Advocatencollectief

Al zo’n drie en een halfjaar geleden vestigde 
zich in deze buurt het Advokatenkollektief 
Spaarndammerbuurt. Drie advokaten zijn er op 
dit moment werkzaam en het leek ons een aardig 
idee om hen een paar vragen voor te leggen 
over hun werk in de huurt 
vraag: welke problemen doen zich op juridisch 
gebied zoal voor in deze buurt? 
antw.: vrijwel op elk denkbaar gebied doen zich 
hier problemen voor. Wel springen er duidelijk 
enkele onderwerpen uit waar we het meest mee 
te maken krijgen vanuit de buurt; relatieproble- 
men (echtscheidingen, verbroken samenwonin- 
gen), huurproblemen (weigering huurprijs, ach- 
terstallig onderhoud, stookkostenakties), pro- 
blemen met uitkeringen en ontslagkwesties. 
Ook komen er nogal eens mensen met vragen 
op het gebied van het vreemdelingenrecht. Om 
enigszins bij te kunnen houden welke (snelle) 
ontwikkelingen zich op deze gebieden voordoen 
(door wetgeving en rechtspraak) hebben wij de- 
ze gebieden onderling wat verdeeld. 
vraag: hebben jullie alleen maar kliënten uit de 
buurt?
antw.: nee, we hebben ook wel kliënten uit an- 
dere delen van de stad, of zelfs daarbuiten, maar 
dan voornamelijk op het gebied van het straf- 
recht, het vreemdelingen- en vluchtelingen- 
recht. Het merendeel van onze kliënten zijn ech- 
ter buurtbewoners en dat willen we ook zo hou- 
den; we zijn er in de eerste plaats voor de buurt. 
vraag: zijn er juridische problemen die jullie niet 
aanpakken?
antw.: ja, belastingzaken doen we niet, maar 
ook andere zaken die te specialistisch zijn op 
een bepaald gebied. We verwijzen dan door naar 
specialisten. Ook zijn er wel eens kwesties die 
zich niet goed lenen voor een juridische oplos- 
sing. Ook dan verwijzen wij de mensen door, 
bijvoorbeeld naar het M^schappelijk Werk- 
team of de Sociaal Raadsman in de buurt. 
vraag: zijn jullie duur?
antw.: dat hangt van iemands inkomen af. Voor 
degenen die het kunnen betalen rekenen we het- 
zelfde als andere advokaten. Voor de meeste 
buurtbewoners zijn we niet duur, omdat die in 
aanmerking kunnen komen voor rechtsbijstand 
tegen betaling van een eigen bijdrage. Voor in- 
komens onder de / 1500,- netto per maand (bij 
echtparen is dat / 1750,-) geldt een eigen bijdra- 
ge van / 50,-. Tot een inkomen van / 2500,- 
per maand bestaat er een glijdende schaal met 
telkens een iets hogere eigen bijdrage.
Veel advokaten weigeren deze eigen bijdrage 
voor de laagste inkomens te innen (wij ook), 
omdat het niet r^ tv a a rd ig is dat alleen diege- 
nen die het kunnen betalen hun rechten kunnen 
(laten) verdedigen.
Komt het uiteindelijk niet tot een procedure 
(vaak komt er via korrespondentie of onderhan- 
delingen een oplossing), dan brengen wij voorts 
de gemaakte ̂ in is tra tiek o s ten in rekening 
(portokosten e.d.). Komt er wel een procedure 
dan hangen de uiteindelijke kosten af van de 
vraag welke partij van de rechter gelijk krijgt. 
vraag: weten de mensen uit de buurt jullie goed 
te vinden?
antw.: gelet op de regelmatige drukte op het 
spreekuur wel redelijk, dachten we. Er zullen 
ongetwijfeld ook velen zijn die een andere advo- 
kaat hebben of naar het Buro voor Rechtshulp 
(Spuistraat 10) gaan voor advies. Iedereen in 
Nederland heeft in principe het recht een eigen 
advokaat te kiezen-

Hoera, weer ة  spreekuren per week
Ook zoeken wij nog steeds VR^WILLIGERS. 
die wat tijd beschikbaar hebben om af en toe 
buurtbewoners een handje te helpen. Bel öf kom 
eens lang voor een gesprekje aan de
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TER KENNISMAKING
Mevr. Rie Heemskerk is getrouwd en heeft drie 
getrouwde kinderen en 4 kleinkinderen. Zij gaat 
naar een opleiding van de SOSA te Amsterdam. 
Hierbij een klein foto-tje van haar.

Omdat er onvoldoend mensen waren om vijf 
spreekuren draaiende te houden waren deze 
vanaf begin 1985 teruggebracht tot 3 keer per 
week-
Gelukkig hebben we met ingang van het nieuwe 
schooljaar mevr. Rie Heemskerk bereid gevon- 
den in het kader van haar opleiding als extra 
kontakt persoon op te treden en zodoende is de 
burenhulp dan weer te bereiken:

Van Maandag tot en met Vr^dag 
van 12.00-13.00 uur 
Haarlemmerd^k 58 - Tel. 261208.

Heeft u hulp nodig? Kom gerust langs of bel op!

Wanneer kunt u bij ons tereeht?
-  u  bent ziek of moeilijk ter been en kan zelf 

geen boodschappen doen.
-  u  moet naar het ziekenhuis ض de dokter en 

weet niemand die met u mee kan.
-  u  zit in een rolstoel en wilt er eens uit.
-  u  wilt wel e,ens gezellig met iemand praten 
enz.



Aktie voor een veilige Opknapbeurt CWS-zicht NIEUWE WOONRUIMTE VERORDENING
Vanaf 3 juni 1985 is in Amsterdam een nieuwe woonruimteverordening van kracht. Dit 
betekent dat er dan nieuwe regels gelden voor de verdeling van de besehikbare woonruimte 
in de stad. Zowel voor de woningzoekenden als voor de eigenaren en verhuurders van 
woningen verandert er nogal wat. Globaal bieden de regels meer mogel^kheden aan 
woningzoekenden om zelf een geschikte woning te vinden.
Van alle woningen wordt slechts een deel toegewezen aan kandidaten van Herhuisvesting 
die in het bezit z^n van een urgentiebewijs. Het grootste deel van de woningen kan de 
eigenaar of verhuurder zelf toew^zen.

Voor meer informatie: €W ^ ^arndam ^ rstraat 143.

SOLLICITEREN? 
BRIEVENSCHRIJVEN!
Waarschijnlijk denkt u wei eens na over SOLLICITEREN. Dit omdat u een uitkering heeft 
waarin de verpliehting om te solliciteren een belangrijke voorwaarde vormt om diè uitkering 
te behouden.
Maar meer dan dat is solliciteren vaak de enige manier om (weer) aan werk te komen. En 
dan loop je tegen het eerste probleem aan, namelijk dat er meer werklozen en werkwilligen 
zijn dan vakatures.
Brieven schrijven kan heel moeilijk zijn. Maar . . . hoe meer je schrijft hoe beter het gaat. 
Leren kun je het altijd, o p sollicitatie-brieven wordt steeds nauwkeuriger geselecteerd. Wat 
meer zekerheid krijgen voor het schrijven en opstellen van brieven kan heel belangrijkzijn.
De Sociaal Raadslieden en Volwassenen op Herhaling organiseren een sollicitatiekursus 
van 3 middagen in september/oktober.
- We schrijven sollicitatie-brieven
- We bespreken hoe je een gesprek voert en
- wat je met de sollicitatie-plicht moet.

De kursus wordt gegeven in Buurthuis Verzet. Wilt u meedoen, dan kunt u zich opgeven 
bij onderstaande personen.

Wim van Ogtrop Hennie Komduur
SociaalRaadsman V o lw a se n o ^ rh a lin g
tel. 829302 tel. 840124 in Buurthuis Verzet

Ook kunt u onderstaande bon invullen en in de brievenbus van de Sociaal Raadslieden, 
Knollendamstraat 87 doen.

O Ik geef mij op voor de sollicitatiekursus en hoor graag wanneer en waar hij gegeven wordt 

O Ik wil graag wat meer informatie toe gestuurd krijgen

naam ..................................................................................................................... man/vrouw
adres ....................................................................................................................................................
telefoonnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
leeftijd .............................................................................................................................. jaar

Klachtenkommissie

Op 1 april van dit jaar is de klachtenkommissie van start gegaan. Dat betekent dat u met 
uw klachten over de manier van werken van de hulpverleners (maatschappelijk werkers, 
huisartsen, wijkverpleegkundigen e.a.) kunt aankloppen bij de klachtenkommissie.
In deze kommissie zitten twee hulpverleners en drie buurtbewoners, die met elkaar bespre- 
ken hoe ze u met uw klacht het beste kunnen helpen. In een vorige buurtkrant vertelden 
we daar al over.
Inmiddels zijn er al een paar klachten bij de kommissie binnen gekomen. Om u een idee 
te geven hoe een klacht behandeld wordt, volgt hier een kort verslag.

Een andere klacht:
Mevrouw Y wilde anoniem blijven en stuurde 
een brief zonder haar naam (maar wel met straat 
en huisnummer) naar ?olanenstraat 174. Ze 
schreef: „Ik ga vaak naar de polikliniek van het 
ziekenhuis voor onderzoek; nu vind ik het zo 
vervelend dat ze de uitslag van het onderzoek 
nooit naar mij sturen, maar naar mijn huisarts. 
Zou daar iets aan veranderd kunnen worden?” 
De kommissie kwam weer bijeen en nam de 
volgende beslissing. Ze schreef mevrouw ¥ en 
gaf haar twee adviezen: „Beste mevrouw Y, u 
zou twee dingen kunnen doen; kies zelf wat u 
het beste lijkt:
le: als u weer voor een onderzoek naar de po- 

likliniek moet, vraagt u dan van te voren 
aan uw huisarts of hij u een brief mee wil 
geven voor de specialist. In deze brief kan 
de huisarts aan de specialist vragen of hij 
de uitslag van het onderzoek ook aan u wil 
sturen.

2e: u kunt ook zelf aan de specialist vragen 
(zonder een brief van uw huisarts) of hij de 
uitslag aan u wil sturen.”

Aan bovenstaande voorbeelden ziet u dat u te- 
lefonisch of schriftelijk een klacht kunt indie- 
nen. Als u helemaal onbekend wilt blijven hoeft 
u uw straatnaam + huisnummer ook niet op te 
geven. In dat geval krijgt u echter geen ant- 
woord, maar wordt uw klacht wel behandeld. 
Als uw klacht ernstig is kan ook iemand van de 
klachten kommissie met u meegaan naar de 
hulpverlener om met z’n drieën het probleem 
te bespreken en een oplossing te vinden.
Uw klacht is misschien heel anders dan de bo- 
venstaande. Doch aarzel niet om uw klacht bij 
ons brengen!

■ ■ ■  " 3

Meneer X draait het telefoonnummer van de 
klachtenkommissie (820562). Hij krijgt iemand 
van de administratie aan de telefoon en deze 
schrijft z’n naam en telefoonnummer op.
De volgende dag wordt meneer X terug gebeld 
door een buurtbewoner van de klachtenkom- 
missie. (Dit gebeurt nooit dooreenhulpverlener 
van de klachtenkommissie; het kan dus niet ge- 
beuren dat u door de telefoon in kontakt komt 
met een hulpverlener over wie u een klacht 
hebt).
Meneer X spreekt met de buurtbewoner afwan- 
neer de buurtbewoner even langs kan komen 
om z’n klacht te horen en op te schrijven. Het 
werd een goed gesprek waarin de heer X het 
volgende vertelde. ”Ik vind het zo naar dat m’n 
huisarts soms met vakantie gaat zonder dat van 
te voren aan mij te vertellen. Ik zie dan een 
onbekend gezicht in de spreekkamer. Kan m’n 
huisarts niet eerder vertellen wanneer hij weg- 
gaat en wanneer hij terug komt? Dan kan ik 
daar rekening mee houden.”
De klacht werd in de klachtenkommissie bespro- 
ken en de volgende oplossing werd gevonden. 
Een van de hulpverleners zal in het D.vo 
(= dienstverlenersoverleg) erop aandringen dat 
alle hulpverleners tijdig in de buurtkrant aan- 
kondigen wanneer ze afwezig zijn.
Dit is ondertussen gebeurd en de heer X kreeg 
een brief waarin de beslissing van de kommissie 
stond.

vordert volgens plan
Aan het eind van de Spaarndammerstraat wor- 
den zo’n 80 woningen opgeknap door Het Wes- 
ten. Regelmatig overleg tussen bewoners en het 
cws en de woningbouwvereniging hebben er 
toe geleid dat alles naar wens verloopt en elke 
bewoner geheel naar eigen wens zijn woning 
kan laten opknappen. Het cws heeft het door 
de gemeente ingestelde Klussenprojekt bereid 
gevonden te zorgen voor de vóór- en na-renova- 
tie. Dit betekent, dat bewoners die zelf niet in 
staat zijn om te behangen, te schilderen of lam- 
pen en dergelijke zaken te bevestigen, hulp krij- 
gen tegen een zeer geringe vergoeding van het 
Klussenprojekt. Elke maand wordt een portiek 
opgeleverd.

CWS

Te renoveren ex-partikulier 
bezit gekraakt
De renovatie van het blok Van Diemenstraat/ 
H ou tm k^ /R ogg ev een s tra a t start 1 april 
1986. Een aantal bewoners is al verhuisd, o.a. 
naar de Tasmanstraat.
De leeggekomen woningen zijn gekraakt. Een 
zevental woningen wordt gebruikt als wisselwo- 
ning in afwachting van de verbouwing van een 
pand van Lieven de Key op het ?rinseneiland. 
Die woningbouwvereniging had wisselwoningen 
aangeboden in de Bijlmer, maar dat vond men 
te ver weg.
De krakers hebben in een overleg met Eigen 
Haard, de projektgroep en het AKZ beloofd 
om geen overlast te bezorgen, en ze zullen er- 
voor zorgen dat ze vóór de renovatie start de 
woningen zullen hebben verlaten. Tot nu toe is 
hun verstandhouding met de andere buurtbewo- 
ners goed. Intussen maakt het ontwerpteam, 
waarin ook drie panden van het Zoutkeeféplein 
meedoen, goede vorderingen.

AKZ

BIJSTAJVD
A lgem ene ofw el gew one 
bijstand

u kunt voor bijstand in aanmerking komen, als 
u zelf niet in staat bent in uw kosten van levens- 
onderhoud te voorzien. De normbedragenzijn: 
voor (echt)paren / 1446,90 per maand 
voor alleenstaande ouders / 1302,20 
voor alleenstaanden van 23 jaar en ouder 
/ 1012,85
voor alleenstaanden van 18 tot 23 jaar gelden 
aparte bedragen. De normbedragen worden op 
1 januari en 1 juli steeds aangepast. Boven het 
normbedrag wordt een vergoeding ontvangen 
voor de premie voor een vrijwillige of bejaarden- 
verzekering van het ziekenfonds (maar niet met 
aanvullende premie) plus vakantiegeld dat een- 
maal per jaar wordt uitbetaald. Iemand die min- 
der inkomsten heeft dan genoemde bedragen, 
vermeerderd met een eventuele vergoeding van 
de ziekenfondspremie, komt voor (invullende) 
bijstand in aanmerking. Bijvoorbeeld alleen- 
staande vrouwen met alleen AWW kunnen aan- 
spraak maken op die aanvullende bijstand. Ook 
mensen met een AAW-uitkering kunnen in 
sommige gevallen aanvullende bijstand krijgen 
vanwege de hoge vrijwillige ziekenfondspremie 
die men moet betalen. Gehuwden onder de 23 
jaar met een minimumjeugdloon zitten met hun 
inkomen vaak onder de bijstandnorm voor een 
gezin.

Bijzondere b ijstand
Soms moeten er noodzakelijke bijzondere uitga- 
ven worden gedaan die zo hoog zijn dat ze niet 
uit eigen inkomen of bijstandsuitkering kan wor- 
den bekostigd. Het gaat hier dan niet om grote 
uitgaven die iedereen wel eens heeft zoals een 
kachel, meubels of verhuizing maar om noodza- 
kelijke extra kosten wegens ziekte of sociale om- 
standigheden. Bijvoorbeeld een aangepast bed, 
nachtverpleging, dieet, vervoer etc. De gemeen- 
telijke Sociale Dienst bekijkt wie er aanspraak 
kan maken op die „bijzondere” bijstand. Het 
kan best blijken dat de kosten voor rekening 
komen van bijvoorbeeld het ziekenfonds of 
AWW, waar dan naar wordt verwezen. Bij de 
toekenning van de bijstand gaat de Sociale 
Dienst eerst na wat er zelf kan worden betaald 
(de zg. eigen draagkracht). De jaarlijkse kosten 
moeten meer zijn dan het momenteel vastgestel- 
de (dempel)bedrag van / 171,05. Aanvragen 
worden steeds individueel bekeken en moet men 
indienen bij het receptiekantoor van de Ge- 
meentelijke Sociale Dienst in de buurt.

Spaarndammerstraat
Hieronder volgt een kort verslag van een ge- 
sprek dat enkele verontruste moeders, vertegen- 
woordigers van het Ouderenberaad en de werk- 
groep Woonomgeving van het W.O.O. 
„S^arndam ” hadden met de wethouder voor 
het Verkeer, dhr. Michael van de Vlis.
De ouders en ouderen van de spaarndammer- 
buurt zijn ernstig verontrust vanwege het ver- 
keer dat met hoge snelheid door de spaarndam- 
merbuurt rijdt.
Ondanks de werkzaamheden die op het ogen- 
blik plaatsvinden zijn er toch automobilisten, 
die het nodig vinden om de veiligheid van onze 
kinderen en ouderen bij het oversteken in ge- 
vaar te brengen. Hoge snelheden van meer dan 
80 km/uur zijn geen uitzonderingen. Daar komt 
bij dat per 1 augustus jl. de Gemeente de ver- 
keersassistentie heeft wegbezuinigd. Zij zette de 
kinderen op de hoek van de Zaandijkstraat/ 
Spaarndammerstraat tijdens het uit- en ingaan 
van de school over.
Ook de oudere buurtbewoners durven nog nau- 
*welijks de straat over te steken door het gemis 
aan veilige oversteekplaatsen.

In een gezamenlijke aktie van ouders en het 
W.O.O. „Spaarndam” is er een handtekenin- 
gen-aktie met een eisenpakket opgezet, dat door 
ruim 200 ouders en verontruste bewoners is on- 
dertekend. De volgende eisen zijn aan de wet- 
houder gesteld:
1. behoud van de funktie verkeersassistente 

voor de Spaarndammerstraat;
2. een veilige oversteekplaats in de vorm van 

een zebrapad met verkerlichtinstalllatie;
3. verkeersveilige en kindervriendelijke maat- 

regelen in de Spaarndammerstraat e.0 .
Het Ouderenberaad heeft een telegram ge- 
stuurd naar het College van B & w  met soortge- 
lijke strekking.

Verslag van het gesprek van Wethouder v.d. 
Vlis met vertegenwoordigers van ouders, oude- 
ren en het W.Q.O. spaarndam dd. 23 augustus 
:’875.

Na een half uur vertraging werden wij ontvangen 
in de marmeren hal op het Stadhuis waar de 
wethouder, na in ontvangstneming van de hand- 
tekeningen geen uitsluitsel kon geven over ons 
eisenpakket.

Kort samengevat: we zijn niet veel wijzer gewor- 
den, alleen dat er moeite gedaan wordt om een 
verkeersagent tijdens de oversteekuren bij de 
?aulusscho؟ l neer te zetten. Dit is een voorlopi- 
ge voorziening.
De ?rojektgroep Spa/Zeebuurt krijgt de op- 
dracht om tellingen te houden i.v.m. de ver- 
keersdrukte. Zij moet dan met voorstellen ko- 
men richting Gemeentebestuur.
Alsof tellingen uitmaken hoe hard automobilis- 
ten rijden. De Spaarndammerstraat mag geen 
racebaan blijven. Het is voor ons onaanvaard- 
 baar dat onze kinderen slachtoffer worden van؛
deze snelheidsmaniakken.

Linda Grootheusheidkamp

P.S. met dank aan alle ondertekenaars en winke- 
liers en instellingen waar onze lijsten hebben mo- 
gen hangen.

Renovatie 
80 dijkwoningen
Enige tijd geleden zijn de laatste woningen op- 
geleverd van een kompleks Gemeentewoniflgen 
aan de Spaarndammerdijk. Er is daar een grote 
renovatiebeurt uitgevoerd.
Vele bewoners zijn niet tevreden over de kwa- 
liteit van het werk. Lekkages op de bovenetages 
en de slaapkamers in de kelders, en problemen 
met de afwerking. Hoewel klachten daarover 
bij het Woningbedrijf West bekend zijn, blijft 
vaak doeltreffend herstel uit. Een aantal voor- 
malige leden van de bewonerskommissie heeft 
de koppen weer bij elkaar gestoken en besloten 
opnieuw een bewonerskommissie op te richten. 
Inmiddels heeft een bijeenkomst plaats gevon- 
den met de opbouwwerkster, Ineke van der 
Valk. Besloten is een enquete onder de bewo- 
ners te houden en de klachten te inventariseren. 
Elke bewoner zal door een lid van de kommissie 
bezocht worden. Ook hier blijkt weer het belang 
van een door de bewoners zelf uit te voeren 
kontrole op de uitvoering van het werk door de 
aannemers.

het CWS
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Gaat binnenkort open!

HOERAÜ!
Om even het geheugen om te frissen willen wij u nog eens in het kort vertellen wat wij met dit Huis 
willen-
Het moet een huis worden waarin kinderen en hun ouders ’geholpen’ kunnen worden met hun kleine 
en grote problemen in een zo’n gewoon mogelijke omgeving. Een huis waar je niet eerst door Jan 
en Alleman bekeken moet worden. Een huis zonder waehtlijst en zonder drempels. Een huis waar 
je samen kunt spelen, eten en praten. Een huis waar je ook kunt slapen als het E€HT moet. Een 
huis waar je 7 dagen 24 uur per dag tereeht kunt.

Buurtbus in  Jordaan, 
Gouden R eael, S taatslieden- 
en Spaarndam m er/Zeeheldenbuurt
Sinds 7 januari 1985 rijdt in de Jordaan en Gouden Reael een buurtbus. De bus is bestemd 
voor mensen vanaf 55 jaar die sleeht ter been zijn en toeh eens de deur uit willen.
Het projekt is met steun van het ministerie van WVC en in samenwerking tussen wijkposten 
voor bejaarden, verzorgingshuis de Rietvinek, wijkeentrum Jordaan en de gemeentelijke 
soeiale dienst tot stand gekomen. WVC heeft subsidie verleend in het kader van het zg. 
flankerend beleid, bedoeld om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Met de bus kunnen 
ouderen die door liehamelijke gebreken aan huis gebonden zijn toch allerlei aktiviteiten in 
genoemde buurten bezoeken en de noodzakelijke sociale kontakten onderhouden. Via de 
gemeentelijke sociale dienst zijn een aantal vrijwilligers aangetrokken die zich bezig houden 
met de organisatie en begeleiding van de bus.
De bus rijdt via een taxi ondernemer; de vrijwilligers die met de bus meerijden zullen de 
ouderen behulpzaam zijn met in- en uitstappen, het betreden van de woning, etc.

Vorig jaar is door middel van een e n ^ ê te onder ouderen de behoefte aan een vorm van 
aanvullend vervoer onderzocht. Van de ondervraagde personen zegt 80% van de bus gebruik 
te willen maken. Het projekt houdt er rekening meer dat minimaal 10% van de ouderen 
uit de betreffende buurten daadwerkelijk van de bus gebruik zullen maken.
Een vorm van buurtvervoer is mede door de aard en ligging van de buurten gewenst. De 
buurt is langgerekt, de nauwe straten en trottoirs zijn door de vele geparkeerde auto’s 
moeilijk begaanbaar en de halteplaatsen van het openbaar vervoer zijn voornamelijk aan 
de randen van de buurt gevestigd.
Door de sluiting van twee van de vier overgebleven buurthuizen in de Jordaan dit jaar, zijn 
de bejaarden aktiviteiten nu moeilijker bereikbaar.

Tot nu toe beperkte het vervoer voor ouderen in deze buurten zich tot een bus die van en 
naar de dagopvang in het verzorgingshuis de Rietvinek, Vinckenstraat reed. Deze bus gaat 
in de nieuwe buurtbus op.
De bus rijdt in de Jordaan, Gouden Reael, Zeeheldenbuurt, Westelijke Eilanden en Weste- 
lijke Grachtengordel en is bestemd voor ouderen die in dat gebied wonen en binnen dat 
gebied gebruik willen maken van de bus. Het gebied wordt begrensd door " ٠ 

Leidsegracht, Singel, Dam, Damrak, IJ en Houtmankade.
Op werkdagen zullen 6 ritten worden verzorgd en in het weekend 4, inclusief dagelijks twee 
ritten naar de Rietvinek. Incidenteel zal de bus ook ’s-avonds rijden. Ouderen kunnen 
gebruik van de bus maken voor het bezoek aan allerlei aktiviteiten in de buurten. Zij kunnen 
ook voor een bezoek aan kennissen, familie, kaper, pedicure, winkels, * * " open-
baar vervoer, etc. van de bus gebruik maken.

Mensen die de bus willen gebruiken kunnen een dag voor het geplande uitstapje van 9.30- 
13.30 uur bellen naar het Bolshuis, Rozengracht 105ؤ tel. 22.08.97.
Dan zal de centrale meldpost van de buurtbus, die daar gevestigd is, uw aanvraag noteren. 
De medewerkers van de buurtbus kijken vervolgens of de gevraagde rit in het ' 
van de bus kan worden opgenomen.
De kosten van een rit bedragen / 1,50 (retour / 3,-).
De bus rijdt niet naar huisartsen, ziekenhuis of fysiotherapie, omdat hierin de zg. 
taxi voorziet.

De bezetting ٠ ٢  dit kan- 
toor is niet voldoende om 
de buurtbus optimaal in 
de drie wijken te laten ̂ ل ز - 
den.

Het verz©ek is dan ook om 
vanuit de Spaarndammer 
en Zeeheldenbuurt een 
aantal vrijwilligers te le- 
veren die voor minimaal ل  
dag per week aan dit pro- 
jekt willen meewerken.

Als u interesse heeft om 
als vrijwilliger aan dit 
projekt mee te werken ver- 
zoeken wij u vriendelijk 
kontakt op te nemen met 
de WIJKPOST VOOR BE- 
j  AARDEN, Spaarndam- 
merstraat 141, tel. 
829694.

OPROEP
Omstreeks half oktober 
gaat er weer een buurtbus 
in de Spaarndammer- en 
Zeehelden buurt rijden. 
De wijken Jordaan/Gou- 
den Reael, Staatslieden- 
buurt en Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt wor- 
den wat dit betreft samen- 
gevoegd en krijgen de be- 
schikking over ة  bussen 
die in deze 3 wijken gaan 
rijden.
In de Jordaan rijdt er se- 
dert enige tijd al een 
buurtbus en worden de rit- 
ten geregeld vanuit een 
kantoor in het Bolseom- 
plex. Dit kantoor wordt 
bemand door een aantal 
vrijwilligers die de tele- 
foon aannemen, de admi- 
nistratie e.d. regelen.

gen, met kinderen en/of hun ouders te praten,

Voordat de deuren opengaan zoeken wij men- 
sen, die ons willen helpen met het opknappen 
en inrichten van de woning.

u kunt zich opgeven bij Helma van Aalderen - 
tel. 825728,
Rosa Mendels - tel. 860324 tussen 9-17 uur ofbij 
Katharina Kluyskens - tel. 842530 tussen 9-17 
uur.
u  kunt ons ook bellen voor verdere informatie.

„Openhuis 
Spaarndam”

Onze week vakantie zit £٢ weer 0م  Ondanks dat م
de weergoden ons niet goedgezind waren kunnen 
wij spreken van een geslaagde vakantie.

Leest u de reakties van eenpaar van onze leden.

En wij gaan nu verder met onze winteraktivitei- 
ten, o.a. „BINGO’s.”
Vrijdag 27 september a.s. 8 uur ’s-avonds in de 
grote zaal van de Bogt.
Vrijdag 25 oktober idem en 
Vrijdag 22 november.
Er zijn weer prachtige prijzen te winnen, levens- 
middelenmanden, pannensets, etc. In de pauze 
verloting van een supermand levensmiddelen^ 
Ook begint op 9 september weer onze naaicur- 
sus.

Wilt u verdere inlichtingen loopt u (als u 55+ 
bent) op maandag-woensdag of vrijdagmorgen 
eens binnen op onze koffieochtenden.

Mia Beekman (voorzitster)

Informatie 
bijeenkomsten 
voor a d e r e n

GOSBO-Amsterdam organiseert vanaf eind 
september 1985 gespreksgroepen en kursussen. 
Iedereen vanaf 50 jaar is welkom. De bijeen- 
komsten vinden overdag plaats en zijn gratis. 
Op 24 september wordt begonnen met de kursus 
Spreekvaardigheid waarin u kunt leren hoe het 
woord te voeren of een inleiding te houden en 
vooral uw gedachten goed onder woorden te 
brengen.
Op 26 september gaat de kursus „Wegwijzer 
naar het ouderenwerk” van start. Deze kursus 
geeft informatie over de verschillende mogelijk- 
heden om de vaardigheden die men heeft, te 
benutten bij het ouderenwerk.
Aktief zijn in het ouderenwerk betreft werken 
aan de positieverbetering van ouderen nu en in 
de toekomst. Start op 15 oktober.
Zelfstandig wonen in de eigen wijk, een kursus 
die op 17 oktober begint en vooral van belang 
voor hen die met dit probleem zitten maar ook 
voor hen die anderen willen helpen.
Wilt u meer weten, haal dan het kursusboekje 
bij een van de Wijkposten voor bejaarden, wijk- 
centra, buurthuizen of bij de ouderenbonden. 
Telefonische inlichtingen bij Cosbo-Amster- 
dam, ?ostj'esweg 152, tel. 148189 (maandag en 
dinsdag van 9.30-12.30 uur).

Nu is  h et dan zover!
We hebben geld van de Gemeente gekregen en 
tijdelijk een 4-kamerwoning, totdat er een bete- 
re ruimte beschikbaar komt.
Het adres wordt: Zaandammerplein nr. 154.

We hebben geen geld om personeel aan te trek- 
ken, dus we werken voornamelijk met vrijwillige 
buurtbewoners.
Om 24 uur open te kunnen zijn hebben wij nog 
mensen nodig.
Wij zoeken mensen, die het leuk vinden om b.v. 
te koken, een nachtje te slapen, boodschappen 
te doen, schoon te maken, kinderen op te van-

stichting Kommissie 
Bejaarden Kontakt 
Spaarndammerstraat 44

Beste Mensen van spaarndammer- 
Staatslieden- en Zeeliedenbuurt

De meeste bejaarden onder u kennen wel het 
K.B.K. (Kommissie Bejaarden Kontakt) en het 
ontstaan van deze stichting.
Zo’n 27 jaar geleden is Mevrouw ?ijnacker er 
mee begonnen, op basis van vrijwilligheid, voor- 
namelijk bejaarden te gaan bezoeken. Hoewel 
dit Bejaarden Kontakt van Katholieke signatuur 
is, bezoeken de vrijwilligers mensen van alle 
gezindten. Vooral wordt aandacht geschonken 
aan de meest eenzame bejaarden.
Wanneer er hulp nodig^is verwijzen wij naar de 
officiële organen, zoals Gezinszorg (tegenwoor- 
dig „Thuishulp”), Wijkverpleging en andere SO- 

eiale zorg.
Wanneer wij bericht krijgen dat onze bejaarden 
in het ziekenhuis zijn opgenomen, gaan wij hen 
een bezoek brengen.
De Stichting K.B.K. heeft ook spreekuren voor 
bejaarden die graag eens komen praten enz. nl.: 
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. 82.65.4؟ .

u  bent van HARTE WELKOM, wij komen 
ook bij u. u  kunt altijd een beroep op ons doen, 
zo mogelijk zullen wij u metterdaad van dienst

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

Kommissie Bejaarden Kontakt 
Spaarndammerstraat 44 

Tri. 020 - 82.65.49

s t ic h t in g  Vakvrouw opent 
w erkplaats
SPAARNDAMMERBUURT - De Stichting 
Vakvrouw opende vrijdag 28 juni haar eerste 
werkplaats. Het gaat om drie éénvrouwsbedrij- 
ven, de meubelstoffeerderij Mette Dam, tim- 
merbedrijf Marjo Verberne en Meubelmakerij 
Michaelis, die zich inmiddels hebben gevestigd 
aan het Spaarndammerplantsoen 42-44. Er zijn 
nog twee werkplekken over waar vrouwen indi- 
vidueel of collectief een bedrijf of werkleerpro- 
ject kunnen starten.



TURFSCHIP
AKTIEKOMITEE ZEEHELDENBUURT

DE BIBLIOTHEEK 
IN DE ZOUTPOT

Aktiekomitee ‘Zee- 
heldenbuurt’
ل . Eerdhuyzen, 
Barentszstraat 

256, tel. 265914 

Se^etariaat:G .H . 
Lasschuit, V. 

Heemskerkstraat 
12, tel. 254664 

Vergaderadres:’t 

Turfschip, Rogge- 
veenstraat12, tel. 

247589

Zoals de meeste mensen nu wel zullen weten, is er in de Zoutpot een bibliotheek gehuisvest. Deze 
bibliotheek is bedoeld voor bejaarden en mensen die moeilijk ter been zijn, en voor wie het filiaal 
te ver weg is.
In de bibliotheek bevinden zich ongeveer 400 boeken. Twee keer per jaar wordt de helft van deze 
kollektie geruild. Er .zijn romans van diverse genres zoals: detectives, streek- en familieromans, 
avonturenromans, historische boeken, doktersromans en nog veel meer. Ook zijn er boeken over 
allerlei onderwerpen zoals: Amsterdam, handwerken, zeilschepen, koken, geschiedenis enz. 
Voor mensen met niet meer zo goede ogen, z؛jn er ook boeken met extra grote letters. De kosten 
bedragen voor mensen boven de 65 jaar / 12,50 per jaar, en voor mensen onder de 65 jaar / 20,- 
per jaar.
Omdat een kollektie van'400 boeken natuurlijk niet alles kan bevatten kunt u altijd boeken die 
niet aanwezig zijn, aanvragen. Zij worden dan voor u meegenomen uit de ahtergrondkollektie. 
De bibliotheek is iedere donderdagmiddag geopend van 15.00 tot 17.00 uur. Tot ziens! ا

Marij Janssen 
bibliothecaresse

Amsterdam, 30 augustus 1985OPENBARE SCHOLEN 
te AMSTERDAM

basisschool Het Roer 
Roggeveenstraat 14

Geachte buurtbewoners,

Het nieuwe schooljaar is maar amper begonnen, of er zijn al problemen te over. 
Ongetwijfeld heeft u daar de afgelopen twee weken allerlei verhalen en geruchten over 
gehoord.
Deze brief is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aard van onze problemen.

Wat is er gebeurd?

Aan het eind van het vorige schooljaar is de ra ilepadschoo l opgeheven. Veel kinderen 
zijn naar onze school gekomen, waardoor ons gebouw te klein werd.
Met de Gemeente en het buurthuis De ?iraat werd overeengekomen, dat wij hun drie 
lokalen erbij zouden krijgen en het buurthuis de b e e n v e rd ie p in g van de Smallepadschool. 
Om ze de tijd te geven te verhuizen en de Gemeente de tijd te geven het gebouw aan te 
passen voor onderwijs, hebben we toegestemd om tijdelijk een dependance te vormen in 
de Smallepadschool.
De Gemeente, ons schoolbestuur, heeft toen een verdieping gehuurd van het Christelijk 
schoolbestuur.
Tot zover zijn er geen problemen, immers onze verhuizing zou maar tijdelijk zijn.
Direct na de vakantie bleek echter dat het bestuur van de Smallepadschool het gebouw ook 
had yerhuurd aan een Marokkaanse organisatie om er een moskee te vestigen. Daarvan 
heeft het schoolbestuur ons en de Gemeente niet op de hoogte gesteld. Een school en een 
m o k e am en in één g ^ u w  g a t niet.
Na spoedoverleg bleken de mensen van de moskee bereid te verhuizen; er is echter geen 
geschikte ruimte te vinden in de buurt. Er moest dus een andere oplossing gevonden worden, 
want er is echt ruimtegebrek op Het Roer.
Niet omdat, alle lokalen erg vol zitten, maar omdat wij kleine groepen hebben gemaakt. 
Een groep van 30 kinderen bv. vinden wij te groot en is dus gesplitst.
En daarom hebben wij meer lokalen nodig.

In die turbulente eerste week waren wij genoodzaakt om drie klassen langer vrij te geve؛n. 
Een noodzakelijk kwaad om ons de tijd te geven een oplossing te zoeken.
We hebben toen besloten om de klassen toch maar voorlopig in ons eigen gebouw onder 
te brengen. Er zitten nu twee klassen in de toneelzaal en één klas in het documentatiecentrum 
in de gang; en onhoudbare situatie.
Gelukkig is dit maar tijdelijk, want met de Gemeente is afgesproken dat er spoed gezet 
wordt achter de verhuizing van De Piraat naar het gebouw van de Smallepadschool, waarna 
wij de drie lokalen in het buurthuis kunnen inrichten.

Wij hopen dat wij u onze problemen duidelijk gemaakt hebben en verblijven hoogachtend,
team en oudercommissie 

van de basisschool 
Het Roer

Vergadering ever enquête in de Zeeheldenbuurt

Op 6 juni j.1. heeft er ؛n ’t Turfschip een vergaderig plaatsgehad tussen het A.K.Z. 
Woningbouwver. Eigen Haard, vertegenwoordigers van de A.P. G-Spa/Zeeh. brt, en de 
Landel^ke Ombudsman.
Dit alles n.a.v. de klaehteninventarisatie die het A.K.Z. in de buurt heeft gehouden.
Het is natuurlijk onmogelijk om een totaal beeld te geven van die vergadering maar 
hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste afspraken.

Inleiding:
In 1968 is het AKZ opgericht ten behoeve van 
begeleiding van de stadsvernieuwing en instand- 
houding van de woonkwaliteit.
De gemeente kondigt nu het einde van de stads- 
vernieuwin^ctiviteiten aan, dus komt de vraag 
op „wat hierna?”
Een van de activiteiten in de beheerfase is on- 
derzoek naar woonklachten en/of woonwensen.
Hierin past ook de enquête van het AKZ d.d. 
april 1985.
Eigen Haard liet weten blij te zijn met het initia- 
tief van het AKZ tot het doen van dit onderzoek.
Bovendien wordt zowel de vergadering als de 
samenstelling (AKZ, Eigen Haard, A.P.G. en 
L.O.S.) toegejuicht.
Wij lichten enkele punten toe:
3. Inbraakpreventie
De mogelijkheden tot inbraakpreventie worden 
door E.H. op dit moment uitvoerig onderzocht 
(suggesties van anderen zijn altijd welkom).
Reeds gedane suggesties zijn o.a.:
- portiekdeuren op slot;
- deuren 3e etage op slot.
Problemen daarbij:
- de bellen zitten te ver van de deur;
.liftportieken kunnen niet op slot م

8. Bewonerscommissies
De woningbouwvereniging juicht oprichting van 
een bewonerscommissie toe, maar niet van elke 
blok. De schaal van de hele Zeeheldenbuurt is 
beter. Een periodiek overleg (2 â 3 maal per 
jaar) met Eigen Haard bewoners is de beste 
communicatievorm.

! ٠ . Voorzieningen bij vertrek
Als de nieuwe bewoner het eens kan worden 
met de oude is er voor EH meestal geen be- 
zwaar. Consequentie hiervan is wel dat na een 
akkoord van bewoner 1 en bewoner 2, bewoner
2 de voorziening eruit moet slopen als bewoner
3 deze niet wil.
Overigens moeten gevaarlijke voorzieningen er 
sowieso uit (bijvoorbeeld zelf aangelegde C.V. 
installaties zijn veelal gevaarlijk).

II. Rente/Borgsommen
De rente op de borgsom wordt verstrekt bij ver- 
trek. Inzicht in de hoogte van de rente is te 
krijgen via het jaarverslag. Uitbetaling van de 
rente jaarlijks zou bijzonder duur worden en 
levert dus waarschijnlijk voor de huurders meer 
kosten dan baten op.
E.H. overweegt, net als op dit moment de fede- 
ratie, niet de borgsom af te schaffen.

Eigen Haard gaat eerst uitzoeken wat technisch 
mogelijk is en daarna kan een kostenplaatje ge- 
maakt worden t.a.v. de Bokkinghangen.

Momenteel wordt ook onderzocht wat er gedaan kan worden aan de zeer slechte ramen 
van de H-I-blokken en of er een mogelijkheid is dat er b.v. franse balkons komen. Dat 
zal echter wel heel moeilijk worden vanwege de kosten (punten 1 en 12).
Ook met punt 5? de zeer langdurige klachten is men bezig. Dit komt op de volgende 
vergadering op 7 november a.s. aan de orde.

Huidige plannen IJ-boulevard 
ongewenst

den gesproken. Ook op het verzoek van de Ka- 
,mer van Koophandel om aan te geven op welke 
wijze de gemeente in de toekomst de bereik- 
baarheid van het centrum vanuit het westen in 
zijn totaliteit vorm wenste te geven werd niet 
geantwoord.

S lech ts v er leg g in g
Bij voortduring hebben de vertegenwoordigers 
van het befrijfsleven en de Amsterdamse Raad 
voor Verkeer erop gewezen dat bij de recon- 
structie van de weg eerst diende te worden be- 
paald welke capaciteit deze diende te krijgen. 
Het gemeentelijk plan voorziet slechts in een 
verlegging van de huidige route zonder dat de 
capaciteit wordt aangepast aan de toekomstige 
functie. Toen in de begeleidingscommissie werd 
gevraagd of de deelnemers de uitvoering van 
het ontwikkelde plan wenselijk vinden heeft de 
Kamer negatief gereageerd, evenals vele andere 
vertegenwoordigers van organisaties. De bouw 
van de nieuwe weg gaat 40 miljoen gulden kos- 
ten. Omdat de bereikbaarheid van de binnen- 
stad niet verbetert en de bedrijven in de Hout- 
haven gedurende de uitvoering van de werken 
grote overlast zullen ondervinden, acht de Ka- 
mer de verlegging van de weg niet verantwoord. 
Naar verwachting zal de gemeenteraad in het 
najaar besluiten of de route al dan niet volgens 
het voorstel zal worden verlegd.

aug. ’85
Overgenomen uit K.V.K. 
informatieblad

Sinds begin 1984 neemt de Kamer van Koophan- 
del deel in de begeleidingscommissie IJ-boule- 
١ ard. Die commissie bestaat uit gemeente-ambte- 
naren en vertegenwoordigers van organisaties 
die bij de IJ-boulevard zijn betrokken. De taak 
van de commissie bestaat uit het uitwerken van 
de strakke uitgangspunten die de gemeenteraad 
voor de route heeft vastgesteld. In feite kon de 
commissie slechts over details spreken. Tegen 
deze beperkte taakopdracht hebben de verschil- 
lende organisaties zich in de loop van 1984 verzet. 
De gemeenteraad heeft het verzoek om de taak- 
opdracht aan de begeleidingscommissie te verrui- 
men echter niet gehonoreerd.

De gemeente wenst de route Sparndammer- 
dijk-^smanstraat vanwege de geluidhinder 
voor aanwonenden te verleggen naar een tracé 
door de Houthaven. In verschillende beleidsno- 
ta’s van de gemeente wordt de route die verder 
voert over Van Diemenstraat en De Ruyterkade 
beschreven als een van de belangrijkste routes 
naar de binnenstad. De route zou een capaciteit 
moeten krijgen die ook in de toekomst voldoen- 
de is voor aan- en afvoer van verkeer naar en 
van de binnenstad. In meerdere gmeentenota’s 
is sprake geweest van de wenselijkheid om de 
route uit te breiden tot een vierbaansweg. Begin 
1984 heeft de gemeenteraad echter als uitgangs- 
punt geformuleerd dat de te verleggen weg 
slechts uit twee rijbanen zou mogen bestaan. In 
de beg^eidingscommissie bleek dat over de in 
de toekomst gewenste capaciteit niet mocht wor-

de en een nieuwe en grotere ASV vlag overhan- 
digde. Ook ging hij nog even in op de verhou- 
ding ASV en gemeentebestuur.
Zo volgden er nog diverse sprekers namens het 
AKZ, het Wijkopbouworgaan spaarndammer 
en Zeeheldenbuurt en van andere speeltuinen. 
Al met al een zeer geslaagde receptie.
’s Avonds was er een gezellige dansavond met 
muziek van De Troubadours die tot in de kleine 
uurtjes duurde.
Zondagmiddag was er voor de kinderen een 
voorstelling door de groep „Hokus Pokus” met 
hun show „Lachen Maar”. Dat werd dan ook 
naar hartelust gedaan, er werd geschreeuwd, 
geklapt, gestampt, kortom een succes, o p naar 
de volgende 75 jaar.

De Zuiderspeeltuin

dat hoofdzakelijk gedaan wordt door vrijwilli- 
gers. Dit kwam direkt tot uiting toen de wethou- 
der 3 gouden spelden van verdiensten van de 
gemeente Amsterdam uitreikte, hetgeen in zijn 
lange carrière nog nooit was voorgekomen aan 
mensen die in één vereniging zaten.

Mevr. A. Kuil en de heer en mevrouw Veraar 
kregen deze speld vanwege hun bijna 50 jarige 
werk voor de speeltuin. Daarna kwam de heer 
Oosterbaan namens de NUSO (landelijke orga- 
nisatie van speeltuin en recreatiewerk) aan het 
woord die in het kort iets vertelde over de Nuso 
en die de speeltuin een aantal kado’s overhan- 
digde.

Hierna volgde de heer Houweling, woordvoer- 
der namens het ASV die de speeltuin feliciteer

Eerst trok zaterdagmiddag het muziekkorps Ta- 
venu door de buurt die lieten blijken nog wel 
wat anders op hun repertoir te hebben dan al- 
leen maar marsmuziek.

Hierna volgde de officiële receptie die werd bij- 
gewoond door vertegenwoordigers van andere 
speeltuinen, ambtelijke en bestuurlijke organi- 
saties. Leden, oud-leden, oud-bestuursleden en 
buurtbewoners.

De jubileumcommissie opende de receptie 
waarna het woord werd gegeven aan de verte- 
genwoordiger van de gemeente Amsterdam, de 
wethouder van jeugdzaken de heer R. Walra- 
ven.

Uit zijn humorvolle speech bleek dat de gemeen- 
te veel waardering heeft voor het speeltuinwerk

7 5 j a a r 
Zuiderspeeltuin

Zaterdag 24 en zondag 25 augustus was het groot 
feest in de Zuiderspeeltuin.
In dit weekend vierde de speeltuin n.1. haar 75- 
jarig bestaan. Een weekend vol festiviteiten op 
een grandiose manier in elkaar gezet door de 
jubileumcommissie, bestaande uit vrijwilligers 
die er een heleboel van hun vrije tijd in hebben 
gestopt.
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Daarom een 
volkspetitionnem ent.
Om dat de laten h©ren heeft de vredesbeweging 
een ٧ ? ̂©rganiseerd. De kaart hebt u al in 
huis. u kunt laten weten wat uw mening is. 
Door één pennestreek: uw handtekening onder 
het verzoek, en ook die van uw huisgenoten.
W aarheen m et <؛e ingevulde 
kaart?
Het kan zijn dat er vrijwilligers aan de deur 
komen om die kaart op te halen. Dat is waar-؛ 
sehijnlijk de gemakkelijkste weg.
Mogelijk zijn ze al geweest en troffen ze u niet 
thuis. Dan kunt u de kaart inleveren op één van 
onderstaande adressen: ١

ZEEHELDENBUURT؛
Buurthu؛s „De Piraat”, Roggeveenstraat 12 
Zuiderspeeltuin, Barentszplein,
De Zoutpot, Zoutkeetsplein 4-6, en 
Slager^ Eerdhuyzen, Barentszstraat 256. 
S?AARNDAMMERBUURT؛
Bibliotheek: ̂aarndammerstraat 490 
?raktijkruimte van de huisartsen v. Duin en 
Pool: Tasmanstraat 9
Praktijk van de huisarts Garnier: Zaanhof 123 
Het W.O.O.: Polanenstraat 174 
Buurthuis Verzet: Hembrugstraat 156 
Jongerencentrum Domela: Hembrugstraat 156 
Bejaardentehuis De Bo^Westerbeer: Polanen- 
straat 6
Ook kunt u de ondertekende kaart op de post 
gooien, met een postzegel erop.
Op 26 oktober worden de handtekeningen aan- 
geboden aan premier Lubbers; zal die van u er 
ook tussen zitten?

Namens het Vredesplatform 
^arnd^mer-Zeeheldenbuurt 

Gera Elgersma.

Nóg eens:
Volkspetitionnementآض
ط  on»» buurten
Het is zo ver: u hebt allen de kaart van het 
Volkspetitionnement in de brievenbus gekre-

Misschien ligt hij nog in uw huis, omdat u er 
niet zo goed r a ^ mee weet. Dan is dit artikel 
voor u geschreven.
Mogelijk is ook, dat u zo blij was eens te kunnen 
 ,doorgeven dat u niet nog méér kernwapens wilt ؛
dat u uw handtekening hebt gezet, en de kaart 
hebt gepost of ingeleverd.
Dank u, met elkaar kunnen we veel bereiken. 
„Wat moet ik met die kaart?”

Als dit uw vraag is, eerst iets over de aanleiding 
tot het Volkspetitionnement (VP).
£ ٢ zijn vele kernwapens op de wereld. Oost en 
West hebben ze, en dat gaat maar door: „Zij 
nieuwe? Dan wij ook: nog betere؟” , enzovoort. 
Het is een spiraal geworden van geweld, zelfs 
nu er genoeg kernwapens zijn om de wereld 
tientallen malen te vernietigen.
Verspilling van geld; van energie. En dat terwijl 
zoveel mensen honger lijden. Zijn we dan Hİ- 
roshima en Nagasaki vergeten?
Nu wil de Navo nieuwe soorten wapens neerzet- 
ten. De Verenigde Staten willen in Europa 
kruisraketten plaatsen, o.a. 48 in Woensdrecht. 
Omstreeks 1 november neemt onze regering een 
besluit over die plaatsing. Het ziet er helaas niet 
naar uit dat zij tegen zal stemmen. Vandaar dat 
het parlement dat zal moeten doen. Zeker als 
Eerste en Tweede Kamer weten dat de meerder- 
heid van ons volk dat vernietigingstuig niet wil, 
zullen zij tegen plaatsing moeten stemmen. 
Maar dan zullen wij hen dat wel moeten laten 
weten!

Werldozen Belangen Vereniging Amsterdam
over het aanvragen van uitkeringen, strafkor- 
tingen, voordeurdelen. Dit spreekuur is op 
donderdagochtend van 10-12 uur én na telefo- 
nische afspraak.

Wil je m ee doen?
Om aktie te voeren en advies te geven zijn veel 
mensen nodig. Wij denken dat de positie van 
uitkeringsgerechtigden alleen beter kan worden 
als zij zich organiseren. Er zijn meer ̂e ؟ sen 
nodig om alle plannen uit te voeren. Als je naar 
aanleiding van het bovenstaande interesse hebt 
gekregen voor deze aktiviteiten of eerst meer 
informatie wilt kom dan even langs op donder- 
dagmiddag. Of bel naar WBVA 22 68 15.

Vrouwensteungroep
Met ongeveer 10 vrouwen vormen wij de vrou- 
wengroep. De steungroep is opgericht voor en 
door vrouwen met een uitkering. We geven ad- 
vies en informatie aan vrouwen in Amsterdam 
over WW, WWV, ABW en RWW. Daarnaast 
voeren wij akties tegen de uitvoerende instanties 
naar aanleiding van klachten en tegen de rege- 
ringsplannen tot kortingen van de uitkeringen. 
We bestaan nu ongeveer een jaar.
We draaien al een tijdje het vrouwenspreekuur, 
maandag tot en met donderdag van 10.00-12.00 
uur. Twee vrouwen per ochtend praten met 
vrouwen die langskomen of opbellen. Vaak be- 
treft het ingewikkelde problemen die net iets 
buiten de normale regels van uitkeringen vallen.

Waarom een spreekuur 
sp eciaa l voor vrouwen?
- omdat.de ekonomische onafhankelijkheid van 

vrouwen nog steeds bevochten moet worden
- omdat vrouwen vaak in een specifieke situatie 

zitten waarmee weinig rekening wordt gehou- 
den (kinderen, opleidingsachterstand, minder 
kansen op werk enzovoort)

- vanwege de heersende ongelijkheid in uitke- 
ringsrechten.

Uit de praktijk blijkt nog steeds dat vrouwen 
vaker afgescheept worden.

Je bent welkom op de 
Geldersekade 1014 
1011 EM Amsterdam 
tel. 23 94 11/22 68 15

C onditietrain ing
Voor mensen die op een prettige manier iets 
aan hun conditie willen doen.
Elke woensdagavond van 19.00-20.00 uur en 
donderdag van 16.00 tot 17.00 en 17.00 tot 18.00 
uur geef ik conditie-training op muziek in het 
Polanen theater, Polanenstraat 174.
Per 10 lessen / 50,-, losse lessen / 6,-. 
Verdere informatie bij WILLY, tel. 826652.

Dit artikel is bedoeld voor iedereen die een 
werkloosheidsuitkering heeft of er een wilt aan- 
vragen. Als je afhankelijk bent of wordt van een 
uitkering is het vaak een heel gedoe om uit te 
zoeken waar je recht op hebt. Er zijn zoveel 
regels en regelingen met betrekking tot uitkerin- 
gen, dat je vaak niet precies weet welke op jou 
van toepassing zijn. Voor veel vragen kun je 
terecht bij het arbeidsburo of de sociale dienst, 
maar vaak schiet je daar niet zoveel mee op. 
De wachtkamers zijn overvol en ambtenar^ 
hebben nauwelijks tijd voor je. Hoogstens hoor 
je van hen de formele regels, maar het kan ook 
gebeuren dat je ten onrechte wordt weggestuurd 
met een te lage of helemaal geen uitkering. Soms 
vind je zelfs de sociale dienst of het arbeidsburo 
tegenover je. Want behalve het geven van infor- 
matie zijn zij óók degenen die bepalen of jij je 
wel aan de regels houdt.

Wat i s daar teg en te doen?

In Amsterdam probeert de Werklozen Belangen 
Vereniging verbetering te brengen in de situatie 
van ui^cingsgerechtigden. Zaken waar we ons 
mee bezig houden zijn onder andere:
- de zogenaamde Voordeurdelersmaatregel. 

Deze maatregel leidt tot kortingen van 150 
tot 300 gulden voor uitkeringsgerechtigden 
die met meer mensen in één huis wonen of 
die geen huur betalen. Wij hebben het initia- 
tief genomen om hier aktie tegen te voeren. 
Ook hebben we met andere instellingen de 
mogelijkheden onderzocht om onder de maat- 
regel uit te komen.

- de woonkostentoeslag. Kamerbewoners en 
anderen die niet in aanmerking komen voor 
huursubsidie maar die wel veel huur betalen 
(meer dan 230 gulden) kunnen een woonkos- 
tentoeslag krijgen volgens de Bijstandswet. 
Maar de sociale dienst van Amsterdam geeft 
deze meestal niet. Wij proberen dit te veran- 
deren door druk uit te oefenen op de sociale 
dienst en op de gemeenteraad. Als je voor de 
woonkostentoeslag in aanmerking denkt te 
komen, helpen we je met de aanvraag.

- de afbetaling van studieschuld. Dit gaat over 
uitkeringsgerechtigden die vroeger hebben 
gestudeerd en daarvoor een studiebeurs heb- 
ben gehad. Veel van hen worden nu, ondanks 
de lage uitkeringen, verplicht de studieschuld 
terug te betalen. Wij ondersteunen een groep 
die hiertegen iets wil doen.

٠ - het geven van scholing. Met kursussen of 
werkdagen over onder andere de sociale ze- 
kerheid, sollicitatieplicht en het beleid van de 
sociale dienst ondersteunen we mensen die 
aktief zijn (of willen worden) op het gebied 
van de uitkeringen.

- ook is er een spreekuur waar je informatie 
kunt krijgen over regelingen die op jou be- 
trekking hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan

EVEN BIJPRATEN V ،f v»lg

Foto: H Rompa

Vrolijke berichten
De Zuiderspeeltuin heeft zijn 75-jarige bestaan 
gevierd, op zaterdag 24 augustus een prima re- 
ceptie. Het hoogtepunt was het uitreiken van 
drie gouden spelden van de stad Amsterdam 
door wethouder Walraven aan het echtpaar Ver- 
aar en Mevr. A. v.d. Kuyl, voor meer dan 40 
en 50 jaar vrijwilligerswerk in deze speeltuin. 
Hulde. Elders leest u hier meer over. Wat ons 
~op viel, er was niet één beroepskracht uit ons 
sociaal-maatschappelijk-cultureel- of onderwij- 
zend kader uit de buurt aanwezig. Ach, het is 
dan ook maar speeltuinwerk. Hoeveel plezier 
zullen deze 3 - n u oudere mensen - onze kinde- 
ren hebben gegeven - onbetaald en in hun vrije 
tijd. Als buurt kan je trots zijn op dit soort men- 
sen.
Trouwens op zaterdag 3 augustus bestond het 
‘ ‘ „Nut en Genoegen” 65 jaar. Op
die receptie is het wijkopbouworgaan ook verte- 
genwoordigd geweest. Ook zo een aktiviteit 
voor de omliggende buurten. Het tweede 
huis(je) voor de arbeider. De mensen van Nut 
en Genoegen hadden een prachtige feestweek 
georganiseerd. Die kracht weer.
Nog even de eerste paal slaan op vrijdag 5 juli 
voor het sociaal-medisch Centrum „Het Hout- 
rak”. Het werd een geweldig buurtfeest. Hier 
waren wij allemaal weer één. De betaalde krach- 
ten, het vrijwillige kader, de buurtgenoten uit 
alle windstreken van de wereld, jong en oud. 
De kinderen en de volwassenen deden gezamen- 
lijk de volksdansjes en spelletjes, de buurtagen- 
ten, de Wethouder voor Volksgezondheid Tine- 
ke v.d. Klinkenberg. Heel ideaal. Zo zou het 
eigenlijk altijd moeten gebeuren, het kan. Ach 
er zit zo een kracht in het volk, het moet er 
alleen uit komen. Dat gebeurt niet voor de T. V. 
of video.
Tenslotte het Polanentheater, de goede voor- 
stellingen komen er ook weer dit seizoen. Een 
stuk cultuur of gewoon plezierig toneel, feest of 
voorstelling op elk gebied voor iedereen. Zo’n 
theater in de buurt is kat in het bakkie. Leuker, 
gezelliger, ontspannender dan T.V. of video. 
Laten wij als ̂ arndamm erbuurters er een 
goed - als het kan strijdbaar - en aktief seizoen 
van maken. Met elkaar, voor elkaar en naar 
behoefte.
B. Morriën TOT ZIENS!!!

Foto boven:

Defeestelijke eerste paal 
foto onder: 
de winnares van de 
verkleedpartij

Foto:H. Rompa



Nooit te oud om te leren

VOLWASSENEN 
OP HERHALING
Hebt u weer zin te gaan leren?
En wilt u dat op een leuke manier doen, zodat u veel leert?
Dan kunt u kiezen uit versehillende kursussen van Volwassen op Herhaling: lezen en 
schrijven, rekenen en taal.
De kursussen zijn lx per week, zowel overdag als ’s avonds. De kursussen zijn gratis en 
worden in de buurthuizen gegeven in de Spaarndammerbuurt, Zeeheldenbuurt en Haar- 
lemmerhuurt.
Opgave: u kunt zieh opgeven bij buurthuis Verzet, telefoon 840124.
Zo gauw u zieh hebt opgegeven maken we een afspraak om u meer over de kursus te 
vertellen, u kunt ook langskomen!

In het dagelijks leven moet je veel schrijven. 
Daarbij komt het gevoel datje £٢ toch niet echt 
bijhoort in de maatschappij als je niet goed 
kunt lezen en schrijven.

Iedereen had een grote drempelvrees.

Maar eigenlijk viel die meteen na de eerste keer 
al weg. We merkten dat iedereen voor hetzelfde 
kwam.

Nu raden we alle mensen aan, die niet ofmoei- 
lijk kunnen lezen en schrijven om de cursus 
van Volwassenen op Herhaling te volgen. ”

REKENEN

Veel mensen voelen zieh niet zo handig met 
getallen. Rekenen was vroeger ook niet zo’n 
leuk vak op sehool. En toch kom je steeds weer 
het rekenen in je leven tegen. Als je inkopen 
doet, tel je vaak op of trek je af. Met huur 
verhoging heb je te maken met procenten. En 
als je met de auto, tram of trein op stap gaat, 
komt er heel wat rekenen om de hoek kijken.

Al het rekenen datje dagelijks nodig hebt, geven 
we op de kursus.

VERVOLGGROEP REKENEN

Voor mensen die al wat verder zijn met rekenen 
starten we dit jaar een vervolggroep rekenen. 
In deze groep behandelen we de wat ingewikkel- 
de rekenproblemen uit het dagelijks leven, zoals 
oppervlakte, inhoud, procenten.

En ook kunt u kennis maken met het begin van 
boekhouden, wiskunde en informatica.

Ada’s keukenvloer is 4 bij 2 meter.
Ze wil tegels laten leggen.
Onder het aanrecht legt ze een stukje zeil.
Het aanrecht is ongeveer 1 meter bij 2اأ meter.

ا

De tegels zijn 10 cm. in het vierkant 
Hoeveel tegels moet ze kopen?

TAAL

Een heleboel mensen kunnen wel lezen en 
schrijven, maar hebben soms nog wat moeite 
met taal. Ze hebben voor een deel vergeten wat 
ze op de lagere school geleerd hebben. En toch 
heb je taal veel nodig: je wilt je kinderen helpen 
op school, je moet af en toe een brief schrijven, 
of formulieren invullen.
Of misschien denkt u erover in de toekomst 
weer eens een opleiding te gaan volgen en wilt 
u eerst weer eens uw taalkennis ophalen. Of 
wilt u leren het woord te voeren op vergaderin- 
gen, leren notuleren.
Voor al die dingen heb je taal nodig!

Het programma van de kursus bestaat uit: brie- 
ven leren schrijven, spelling ophalen, verslagen 
maken, moeilijke boeken leren lezen, encyclo- 
pedie en woordenboeken gebruiken. In de kur- 
sus komen onderwerpen aan de orde over aller- 
lei ontwikkelingen in de maatschappij. Al 
werkend aan zo’n onderwerp kan je beter je 
mening leren vormen over deze onderwerpen. 
Ook wordt er voorlichting gegeven over andere 
opleidingen en kursussen, die u na de taalkursus 
kunt volgen.

LEZEN EN SCHRIJVEN
Veel mensen kunnen niet lezen en schrijven. 
Óf, ze kunnen het niet goed. Ze hebben vroeger 
op school niet de kans gehad het goed te leren. 
Dat is lastig, want lezen en schrijven kom je 
elke dag tegen. Denk maar aan de ondertitels 
op de televisie, het invullen van een girokaart, 
het maken van een boodschappenlijstje, noem 
maar op.
Daarom zijn er nu lees- en schrijfkursussen. 
Daar kunnen mensen het alsnog leren. Doordat 
je naar zo’n kursus gaat, wordt je minder afhan- 
kelijk van de hulp van anderen. En je hoeft geen 
uitvluchten meer te verzinnen als je iets moet 
lezen of schrijven.

We werken in kleine groepjes van ongeveer 6 
mensen. We maken onze lessen zelf, over de 
dingen die we zelfbelangrijk vinden om te leren. 
Een paar cursisten schreven het volgende over 
de cursus:

'٠ ٠ ٠

die het eenmaal 
weet, vergeet dat 

□ooit meer. Die is voorgoed stoepzindelijk.

Bij^de Stadsreinig^g ligt een folder voor ٧  

klaar. Daarin kunt ٧  precies lezen hoe ٧  het 
ook uw hond kunt leren.

,t Is een kleine moeite en . . . . .  een nette 
hond heeft een nette baas.

Poep op de stoep. Of ٧  nu wel of geen 
hond heeft, ’t is bijzonder smerig. Aan je 
schoenen en aan de kinderen, die nog steeds 
niet kunnen spelen zonder ” onder" thuis te 
komen.

En dat terwijl het elke hond eenvoudig is te 
leren om het in de goot te doen, zowel 

»volwassen honden als een puppie. Een hond

Programma sporthal Bredius

volwassenen

volwassenen

volwassenen
volwassenen
volwassenen

maandag 23 september - mei 1986

16.30-18.00 

19.00-20.15

Sport/spel voor klub- en buurthuisjeugd 
Badminton-Tafeltennis 
Sportinstuifvoor 
ex hart-patiënten 
of gezondh. klachten 
Koditietrim-training 
Bewegen op muziek 
Gevarieerde instuif 
met speciale badm. banen

^k ea tie te n n is voor beginners en 
gevorderden
(rackets + ballen aanwezig) 
Kracht-fitness-instruktie

, sport-overdag (vrij tennis) volwassenen
badminton enz.

Bedrijfssport tussen de middag voor 
buurtbedrijven

maandag

jeugd 8-16

volwassenen

Sport/Spel van 8-16 jaar 
reaskethall-instruktie 
Korfbal-instruktie 
r^ea tie -tenn is 
(als dinsdag)

Konditie-trimgymnastiek 
en volleybal

Korte en Langeafstands- 
en ’berg’training buiten

Hata-Yoga
Basket-voetbal-tafeltennis 
Stijldansen (partner niet 
vereist)

’Vroeg-op sport’ 
racket/ en balsporten 
voor volwassenen 
Jeu ^ s^ r t-sp ^ in s tu if 
Gezinsinstuif en konditie- 
trimmen en Völleyinstr.
Doe het zelf: tennis en 
badminton

Fitne-foachttraining 
elke dag 07.00-23.00 uur

Jeugd Gratis
Volw. ƒ3 ,- per keer
Crèche Dinsdagen

donderdagmorgen

20.30-21.30
21.30-22.15 
21.20-23.00

9.30-10.45

19.00-22.00

10. 00- 12.00

11.30-13.30

14.00-16.00 
1630-17.30
18.00-19.00
21.00-23.00

10. 00- 12.00

10.00- 12.00

14.00-15.30
19.00-20.30
19.00-20.30

10.00-12.00

10.00-12.00

10 . 00 - 1'2.00

10. 00- 12.00

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

SNEL NAAR
SPORTCENTRUM

BREDIUS
Zaanstraat 353 - Amsterdam 
Tel. 863922 - b .s .g . 847172

Voor skripties of werkstukken heeft de biblio- 
theek allerlei ̂«//?^،؛/materiaal (de dokumenta- 
tiemappen) over m^schappelijk en politieke 
onderwerpen.

Sinds س  heeft de bibliotheek een speciaal rek 
met allerlei folders en brochures (Postbus 51) ; 
overheidsinformatie.
Vanaf half september hoeft u voor het verkrij- 
gen van deze informatie van de rijksoverheid 
geen briefje meer naar de postbus te schrijven. 
Alle folders zijn nu in de bibliotheek te vinden; 
ze geven informatie over allerlei onderwerpen: 
bijv. isolatie, onderhoud van uw woning, huren, 
autokeuringen enz.

Wat doet de bib liotheek ٠٢ 
28 septem ber?

* We houden Open Huis en willen u graag alles 
vertellen over m^erialen in de bieb

* u kunt als u nog geen lid bent: gratis lid wor- 
den tot 1-1-1986.

* We organiseren aktiviteiten voor kinderen.
* u kunt een kopje koffie of thee bij ons komen 
drinken. ٠

Welkom in de Openbare bibliotheek

Filiaal Nova Zembla 
S ^ a n d ^m e rs tra a t 490 
1013 SZ Amsterdam 
tel.: 82 70 26

Openingstijden 
maandag: 14.00-17.30

19.00-21.00 
woensdag: 10.00-12.30

14.00-17.30 
vrijdag: 14.00-17.30

19.00-21.00 
zaterdag: 11.00-15.30

Landelijke 
bibliotheekdag 
Zaterdag 28 september 
I Q . Q Q - l f i . 0 0  11111’

o p zaterdag 28 september zijn alle bibliotheken 
in Amsterdam open van 10.00-16.00 uur.
De landelijke bibliotheekdag wordt jaarlijks 

' om u te laten kennis maken met
alle mogelijkheden die de Openbare bibliotheek 
te bieden heeft.

Wat heeft de bibliotheek te bieden: 
romans: u kunt kiezen uit: familieromans

avonturenromans
streekromans
detectives.

Ook zijn er romans in Andere talen: Arabisch, 
Duits, Frans, Engels, Italiaans, Fortugees, 
Spaans en Turks.
We hebben voor mensen die kleine lettertjes 
slecht lezen. GROOT LECTERBOEKEN,
Er bestaan ook gesproken boeken (Cassette-ban- 
den) die via ons filiaal geleend kunnen worden. 
Voor de jeugd van 12 t/m 17 jaar bestaat er een 
verzameling tienerboeken (verhalen waarin de 
hoofdpersoon meestal een tiener is).

De bibliotheek heeft kranten en tijdschriften, 
waaronder 5 landelijke dagbladen en tijdschrif- 
ten over hobby’s.
De bibliotheek heeft informatieve boeken over 
tal van onderwerpen (zoals sport, hobby’s, huis- 
dieren, land- en volkenkunde, geneeskunde). 
Er is een aparte jeugdafdeling waar lees- en in- 
formatieve boeken staan voor kinderen van 2 
t/m 12 jaar. Ook staan er strips en tijdschriften. 
Een bibliotheek is de vraagbaak bij uitstek. 
Een vraag? Naslagwerken als encyclopedieën, 
woordenboeken, atlassen, wetboeken, platte- 
gronden, telefoonboeken geven het antwoord.



ن م خ

ZATERDAG 5 OKTOBER
20.00 uur. ^egang: gratis.

spe«a،SAN-AVOND
(Ver. Surinamers, Antilianen en Nederlanders) 
in verband met het achtjarig bestaan van de vereniging.

ZONDAG 6  OKTOBER
15.00 ٧٧٢. Toegang: gratis. Tavenu met

SOLISTENFESTIVAL. 

WOENSDAG و  OKTOBER
PREMIERE ,an

Roberto Genta met

UITGESTELD ص *  
VONNIS- * • * ٠
Voorstellingen t/m zaterdag 12 oktober.

20.30 ٧٧٢. Toegang: /  7,50/5,-

utgesteld vonnis is een mimeproductie van Roberto Genta gebaseerd op Massa en 
Macht van Elias Canetti, Nobelprijswinnaar 1981 met o.a. Francisca de ل0^و , Teun 
Leijendijk, Martin Hofstra en Paul Korssen.

ZONDAG ول  OKTOBER
15.00 ٧٧٢. Toegang: gratis. Spektakel met

..□SE"
Een voorstelling ٧٠٠٢ kinderen van 8 t/m 12jaar.

WOENSDAG 16 OKTOBER
15.00 ٧٧٢. Toegang: gratis. Kindertheater Rats met

„KONG”.
Voor kinderen vanaf 6 jaar.

DONDERDAG 17 OKTOBER
• ‘ r آ '  ' ' . I van Nijmeegs© Nieuw© Heren met

ZOMAAR.
Voorstellingen t/m 19 oktober.
20.30 ٧٧٢. Toegang: /  7.50/5,-

Twee broers die de beste vrienden waren constateren dat ze uit elkaar zijn gegroeid. 
Een stuk van Nathalie Sarautte.

ZONDAG 
2 م  OKTOBER
15.00 ٧٧٢. Toegang: /  3,50.

LA FLEUR.
Emilieprogramma 
Vooruit reserveren.

WOENSDAG 23  OKTOBER
م'قإل ';؛ إ أ ن م’ا ق  . van Samba Salad met

D R E $ $ I N G ■  Mime, Muziek, Dans en Percussie. 

Voorstellingen t/m vrijdag 25 oktober.
20.30 uur. Toegang: /  7,50/5,-

in zijn droomwereld ziet Charlie Jones zichzelf als een artistie  ̂be؟ aafde jongeman, 
gevoelig, kunstzinnig en verliefd op het leven. Het werkelijke leven lijkt echter 

nergens naar, totdat....

ZONDAG 27  OKTOBER
15.00 uur. Toegang: /  2,50

BUURTWUNFEEST.

P0anenstraat174, 
1013WC Amsterdam

Te hereiken met bus 22 vanaf 
het CS (□itstappen halte Tas- 
manstraat/Spaarndammer- 
straat) Het theater is geheel 

toegankelijk voor invaliden.

Elke maandagavond, 

aanv.: 20.30 uur, toeg.:FILM
MAANDAG 7 OKTOBER
20.30 ٧٧٢. Toegang: /  4,-

MAN OF FLOWERS ( ءول3ر
Een film van Paul Cox met o.a. Norman Kay, Alyson Best en Chris Haywood.

MAANDAG 14 OKTOBER
14.00 ٧٧٢. Toegang: gratis.

KINDERTEKENFILM
20.30 ٧٧٢. Toegang: /  4,-.

DIMENTICARE VENEZIA 
ول7رو )

Regie: Franco Buzati.
Het Parool schreef: ,,Als Fellini, Antonioni en Visconti ooit worden afgelost dan is dat 
door Franco Buzati.

MAANDAG 21 OKTOBER
20.30 uur. Toegang: /  4,-

CETOBSCUROBJET 
DU DESIR (1978)
Een film van ا'الا'ء  Bunuëi

MAANDAG 28  OKTOBER
20.30 uur. Toegang;4 م,-

LOS SANTOS
INNOCENTES(1984)
De alom geroemde film van Camus over een Spaanse boerenfamilie in de tijd van 

Franco's dictatuur.

THEATER

DONDERDAG 3 T/M  
VRIJDAG 4  OKTOBER
20.30 uur. Toegang: /  7,50/5,- Presto Burpp met

DE ZAAK BRANDHORST-
De situatie van uitkeringsgerechtigden was de inspiratie om de kloof tussen 
bureaucratie en politiek aan de ene kant en menselijke integriteit en kwetsbaarheid 
aan de andere kant te onderzoeken. Resultaat: Een absurd drama.

ZATERDAG s OKTOBER
15.00 uur. Toegang: gratis Stichting Amsteltoneel met het

BANGEDIERENBOS.
Een leuke en spannende voorstelling voor kinderen van 6 t/m 10 jaar.


