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Een gelukkig 
en een 
strijdbaar 1986

Namens de redaktie van de buurtkrant een 
gelukkig nieuwjaar. Hopelijk wordt 1986 voor 
de ^aarndam m er- en Zeeheldenbuurt en zijn 
bewoners en allen die beide buurten een goed 
hart toedragen, een goed jaar.

Een belangrijk jaar

Hierboven sehrijven we, en dat is in zijn 
algemeenheid de gewoonte, een ,,gelukkig” 
nieuwjaar. Wat is gelukkig zijn? Is dat een 
hoop geld, rijk zijn? ,,G ezondheid is goud 
waard” zegt een oud spreekwoord en velen 
wensen tereeht naast het gelukkige nieuwjaar 
— ,,en een goede gezondheid” . Vele duizenden 
in onze buurten voelen de betekenis van dit 
gezegde aan den lijve, zijn om gezondheidsre- 

denen afgekeurd en ,,lopen in de W .A .O . of 
een andere uitkering. Alleen een arbeider weet 

٠ wat dit betekent- 
Kan je geluk naar je hand zetten? Bij voetbal- 
len hoor je nog wel eens, als een elftal heeft 
gewonnen, ja  maar zij hebben geluk gehad. Je 
kan ook stellen door gei'nspireerd, gemotiveerd 
te spelen, te strijden heeft dit elftal geluk 
gehad, gewonnen. Ajax als voorbeeld? N aar 
onze mening wordt 1986 een belangrijk jaar 
voor de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, 
arbeiders/werknemers en zij die niet meer 
werken kunnen of mogen, in zijn algemeen- 
heid. Tweemaal verkiezingen: op 19 maart a.s. 
voor de gem eenteraad en op 21 mei a.s. voor de 
Tweede Kamer. En via die Tweede Kamer 
komen eerdaags voorstellen tot herziening van 
de soeiale verzekeringswetten die een achteruit- 
gang in inkomsten betekenen voor vele uitke- 
ringsgerechtigden. Een deel van je gelukkig 
voelen hangt zeker af van je inkomsten. D oor 
gei'nspireerd en gemotiveerd mee te spelen, te 
strijden, en niet langs de kant te blijven staan, 
van ,,het helpt toch allemaal niet” kan je 
beïnvloeden en mee bepalen.
In 1986 zullen we elkaar hard en hard nodig 
hebben, het wordt een hard en ook een 
belangrijk jaar voor de mensen met de laagste 
inkomens. We zullen het via de politiek, onze 
partijen en onze vakbonden moeten bevechten.

Buurt grandioos opgeknapt
f ||:  Hoe gaat het met een buurtwinkel nâ de renovatie? De laatste j'aren zijn vee، winkeliers □it de 

elukkig zijn er nog)؛ ,:§!§ Zeeheldenbuurt vertrokken o.a. door het teruglopend inwonertal tijdens de renovatie
.flink aantal overgebleven, die de buurtbewoners van dienst wilien zijn اا؛،ء III 

n en rond de Barenlszstraat o.a. 2 groentenwinkels; 1 slager; 1 allerhande winkel met een zeer؛ zün er أس ٤٠ 
1 ;bakker ل ;groot aantal artikelen; 2 snackbars; 1 dierenwinkel; 1 melkuinkel; 1 bloemenwinkel :؛:؛:؛؛؛;؛ 

stomer^; 1 cheepvaartartikelenwinkel; enkele eafés; 2 winkels met 11; ا lao^enzaak; 1 viswinkel؛ 
rookartikelen en tijdschriften en 1 kapper. Verder mag wel eens gemeld worden, dat de buurt in de winkel §§؛ 

van der Nooy, Barentszplein 64, ook over een postagentschap beschikt, waar men o.a. geld op kan .١٧ III van 
'* gemeentegiro. Men hoeft dus voor geldzaken beslist niet helemaal naar 0؛ -nemen van post |§؛|;

Haarlemmermdijk. :؛:؛؛؛؛؛:؛
kapperswinkel van Ricky en George heeft als specialiteit ontkroezen en kroeshaar knippen en trekt ٥٠ I l l 

klanten uit allerlei buurten. Ook buurtbewoners met steil haar worden er vrolijk geholpen. Zonder :|§ة: 
mopperen wachten de klanten soms lang op hun beurt. Ze hoeven zich niet te vervelen, want de grapjes zijn :؛؛:؛:؛:

,niet van de lucht en niemand heeft er haast :؛:؛:؛:؛:؛
Verder is er net buiten de buurt over de brug nog een supermarkt, die slecht toegankelijk is voor ouderen §:*؛:

.door een trap :•:؛:؛:$
I Vanwege de positieve reacties op voorafgaande interviews in de buurtkrant, hadden we een gesprek met de؛:؛:؛:؛ 

winkeliers van de melkwinkel in de Barenlszstraat, waar in een echte buurtwinkel altijd tijd is voor een إ!اة
.praatje

س س

wordt het toch weer gezelliger. De nieuwe 
bewoners raken meer ingeburgerd, en met veel 
van hen hebben we ook goed kontak t.”
De ruimte achter de winkel, waar de familie 
altijd woonde, is in onze ogen heel klein. Sinds 
kort is er een woonkamer in het pand naast de 
winkel bijgekomen. De voor deze tijd wel erg 
krappe winkel, kon toen worden uitgebreid. 
Zoon Kees woont met vrouw en 2 kinderen (6 
en 4 jaar) al 9 jaar in ?urm erend.

lees verder p. 6.

bleven langer thuis wonen en er kwaiften veel 
meer schippers. H et klantenbestand was die 
eerste jaren nog niet gesaneerd, zodat er per 
trap wel 2 of 3 m elkboeren kwamen; de klanten 
waren overal verspreid.
De familie voelde zich ج ] heel snel thuis in 
Amsterdam:
Mevrouw Van Hoorn؛
,,De mensen zijn hier veel spontaner, gezelliger 
dan in Gouda. Je werkt hier met plezier in de 
winkel. Veel families woonden hier bij elkaar, 
iedereen kende iedereen. Dat is wel wat minder 
geworden na de renovatie, maar de laatste tijd

foto: Hugo Rompa

Familie Van Hoorn, melk- en 
kruidenierswaren
De heer en mevrouw Van H oorn en hun zoon 
Kees (toen 15 jaar) kwamen 23 jaar geleden uit 
Gouda naar onze buurt, omdat de heer Van 
Hoorn daar alleen een melkwijk had, zonder 
winkel. De familie kon een kleine melkzaak 
overnemen, en geleidelijk werd het uitgebreid 
met k ru tóen^sartikelen- De buurt is in al die 
jaren sterk veranderd; vóór de renovatie woon- 
den veel meer mensen op een trap, er waren 
grotere gezinnen. De opgroeiende kinderen



k olo fon
De Buurtkrant is een uitgave van het 
Aktie Komité Zeeheldenbuurt, het Comi- 
té W ijkverbetering Spaarndammerbuurt 
en het W ijkopbouworgaan spaarndam . 
H et redaktieadres is: Polanenstraat 174, 
te829773 .؛.

De ondertekende stukken vallen onder 

v^antw oordelijkheid van de auteur. Niet 
ondertekende stukken vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de redaktie. 
u kunt a ik^en /b rieven /opm erk ingen / 
suggesties sturen naar het redaktieadres.

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

Aan dit nummer werkten mee: Bob Mor- 
riën. Nel Breedveld, A drie Glasz, Joger 
de Jong, G erda Lassehuit, Bert Helm ers, 

Hugo Rom pa, ?e ter Adolf, ?aul van 
Battum-

Drukkerij: Dijkman. Oplage: 7000 expl.

Uiterste inlever- 
data kopy

1 maart 

29 maart 
3 mei 
31 mei

Verschijningsdatum
Buurtkrant

22 maart 
18 april
23 mei 

20 juni
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De rook van het vuurwerk is am per opgetrok- 
ken, oudejaarsavond kan een gezellig afseheid 
zijn van ,t oude jaar. Ik weet nog van zo’n 60 
jaar geleden in Friesland, we maakten donder- 
bussen met carbid, een herrie! D at was de oude 
tijd, armoed in onze jeugd, van alles verzinnen 
om aan wat snoepgeld te komen. Zondags als 
de kerkdienst afgelopen was stonden wij bij de 
uitgang, ik zelf had de ,,gave” om op verzoek td  
huilen! Ik werd dan ook de ,,jankerd” genoem ^ 
ik kon hartverscheurend janken! En de kerk^ 
gangers nog gebukt onder de preek vragen aا  

gauw: Wat is er met die jongeïï? Mijn maat gaj 

uitleg: ,,Hij heeft zijn geld verloren” ! En dd 
goede mensen geven vlot een stuiver of cen^ 
voor de ongelukkige ؛!
Een mooier gelegenheid om goed te doen is ei 
niet en wij zoeken ,t snoepwinkeltje op. Nieuwj 
jaarswensen bij tantes en omes (waar we ander؛ 
nooit komen) levert ook de nodige centen op! 
Toch heb je met de jaarwisseling het gevoel: di 
is een nieuw begin dus we gaan het nu bete 
aanpakken! Voornemens genoeg bij voorbeeld 
nu stop ik met roken! en nog veel meer nieuwj 
wensen. Er komt meestal weinig of niets val 
terecht. Zo is het al eeuwen gegaan ook in d) 
wereld van hen die het voor ,t zeggen hebben ان 

’t leven, geweldig goede voornemens als vred 
op aarde en: ,,hebt elkander lief” mooi 
woorden maar we leven nog steeds in ee 
wereld van geweld, terreur en moord! W anne^
zal het mensdom wijzer worden?

Wij, kleine mensjes - van - alle - dag kunne 
alleen vanuit ons eigen gezin vanuit eig^ 
omgeving trachten waar te maken dat a 
hoogste taak van de mens is: mens te zijn 
Alleen dan kan er een betere wereld komen.

E.

aap wim 
■١ ٠ ٠ ٠  zus 
mies jet

Oproep:
Vrijwilligster / Vrijwilligers gevraagd om Ne- 
derlandse lessen te gaan geven hier in het 
buurthuis Verzet, aan mensen vanuit verschil- 
lende landen en verschillende nationaliteiten- 

W anneer je belangstelling hebt, kun je ons 
bellen en vragen naar: Ineke Schurink of 
Katrien van Haaster. (Je hoeft géén sociale 
les-ervaringen hiervoor te hebben).
De les-tijden zijn op: donderdagmiddag 13.15- 
15.30 uur; zondagavond 19.00-22.00 u u r؛ maan- 
dagmiddag 13.15-15.15 uur.

DE HULPVERLENING
Beter teren slapen  
z©nder medicijnen

Aantal lessen
De cursus bestaat uit 8 lessen. De eerste lessen 
zullen in 1 week gegev.en worden (dinsdagmid- 
dag en donderdagmiddag). D aarna zeven dins- 
dagen. Vier weken daarna is er nog een 
bijeenkomst om met elkaar te kijken hoe het 

slapen is verbeterd.

De kosten?
De kosten zijn /  15,- als bijdrage voor het 
cursusboek en 7-aalhuur.

Waar en wanneer kunt 
u zieh epgeven?
u kunt zich opgeven bij: Katharina Kluyskens, 
M aatschappelijk werk team , tel.: 842530. Ook 
voor nadere informatie kunt u bellen.

Wat gebeurt er als u zich 
opgegeven heeft?
Alle mensen, die zich voor deze cursus opge- 
ven, krijgen eerst een gesprek met de cursuslei- 
ding. In dit gesprek wordt dan samen met u 
bekeken of deelname wel zinvol is. Dit gesprek 
vindt 2 weken voor de start van de cursus 
plaats-

Waaruit bestaat de cursus?
Ademhalin§s- en ontspanningsoefeningen; 1،-'- 
ren nare gedachten stop te ze tten  -leren „onge ؛
voelig” te worden voor spanningen؛ verande- 
ringen in het leefpatroon bevorderen; vele tips 

voor een goede nachtrust.

In februari start weer een slaapcursus in de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. Alle infor- 
matie staat in de vorige buurtkrant. Plaats: 
Brediussporthal, Zaanstraat. Tijd: dinsdagmid- 
dag 13.00-15.00 uur; er zijn 8 lessen. Kosten: 
/  15.- voor de hele cursus. Opgeven en inlich- 
tingen: M aatschappelijk werkteam, Katharina 
Kluyskens, tel. 842530.

Wie kan er aan deze 
eursus meedeen?
De mensen die slaapproblemen hebben, maar 
ook degenen die allang slaapmiddelen en/of 
alkohol 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. H et 
gaat er juist veel meer om het slaapgedrag te 
veranderen door allerhande oefeningen. H et is 
dus een hele praktische cursus, waarvoor ook 
wat huiswerk gemaakt moet worden.

Wie gaat deze cursus geven?
De cursus wordt gegeven door: Katharina 
Kluyskens, maatschappelijk werkster en per 
cursus een andere dienstverlener.

Plaats, datum en t^d?
Deze cursus wordt ^ g ev e n  in een zaaltje van 
de Brediussporthal, Zaanstraat. De cursus is op 
een dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.

Tarief 19S5
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Misschien krijgt u dit jaar een belastingformu- 
lier van de belastingdienst waar u geen raad 
mee weet. Zoals verleden jaar organiseren 
enkele hulpverleners uit de buurt in de maand 
maart 4 invulmiddagen, waarop u hulp kunt 
krijgen b؛j het invullen, m aar... u kunt ook zei؛  
leren hoe het formulier ingevuld moet worden. 
D aarnaast kunt u bij iemand van de belasting- 
dienst zelf terecht die u helpt bij het invullen.
1) Hulp door een belatingambtenaar. Bij het 

sluiten van dit nummer was nog niet bekend 
waar en wanneer de belastingen hun hulp 
geven. Volgende buurtkrant hopen we hier- 
over meer te kunnen zeggen.

2) Hulp bij het invullen in de buurt. Een aantal 
hulpverleners organiseert speciale inloop- 
middagen om u te helpen bij het invullen van 
de formulieren. Die hulpverleners zijn So- 
ciaal Raadslieden, Maatschappelijk werk- 
sters en een medewerkster van de W ijkpost 
voor Bejaarden. In de maand maart zijn zij 
elke donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 
uur in het Polanentheater in de Polanenstraat 
174 aanwezig om u te helpen met het 
invullen.
De bewoners van het Bejaardenhuis ,,Wes- 
fp.rhp.er” hoeven hier NIET naar toe te 
komen. Op dinsdagmiddagen 11 en 25 m a a r t  

* we speciale invulmiddagen in de 
Westerbeer van 13.30 tot 16*00 uur.

3) Zelf leren invullen van formulier. Misschien 
denkt u er over om deze keer zelf het 
formulier in te vullen maar bent u bang dat u 
foııten maakt. Voor de mensen die het 
formulier zelf willen invullen, bestaat die 
mogelijkheid. De Sociaal Raadslieden ٠٢^^- 
niseren samen met iemand van ,,Volwasse- 
nen op H erhaling” een gemakkelijke kursus 
van één middag. D at duurt waarschijnlijk 2 
uur. Ter plaatse wordt u geleerd hoe u uw 
formulier foutloos kunt invullen.
Omdat wij graag van te vore^ weten hoeve؟ l 
mensen hieraan willen m eedoen, vragen wij 
u om dat te voren telefonisch door te geven 
bij de Sociaal Raadslieden dat u dat wilt. 
Telefoonnummer is 829302. Iedereen die 
kan lezen en schrijven kan het leren! 
Volgende Buurtkrant volgt er meer nieuws 
over het belastingprojekt. Dan zult u zien 
waar de belastingdienst zelf hulp organiseert 
en bovendien wat u allemaal mee moet 
nemen om geholpen te worden.

2



V erslag vergadering Wijkraad 
dd 19 december 1985

Eindelijk was het dan zo ver. Sinds juni 1984 is er met een zekere re§elmaat gesproken in de 
W ijkraad over drugs en op welke wijze deze problem atiek benaderd zou moeten worden. 
ه ا و  deze wijkraad was iemand van het „preventieprojekt drugs” aanwezig. Hij had twee 
video-films meegenomen: een over twee aan hero'ïne verslaafde jongens, en een over een 
aan alkohol verslaafde man.

Uit deze video en het gesprek erna bleek heel duidelijk dat alle middelen die de 
geestesgesteldheid van iemand be'i’nvloeden, gerekend moeten wo؟den tot de drugs dus ook 
sigaretten en alkohol.

Al deze drugs hebben ook gemeen dat er een vorm van afoankelijkheid ontstaat en 
daarnaast hebben zij natuurlijk hun specifieke eigensehappen.

Drugs kunnen in m eer of mindere mate voor de samenleving ernstige problemen 
meebrengen: vandalisme, vernielingen, inbraken en ga zo maar door. Vaak wordt alleen 
maar gedaeht aan inbraken door drugsverslaafden, m aar denk ook aan bv. vrouwenmishan- 
deling onder invloed.

In ieder geval is afgesproken om drie bijeenkom sten te houden waarvan in één informatie 
zal w o rd ^  gegeve^ over de soorten drugs, in de tweede bijeenkom st gepraat zal woeden 
over het waarom van verslavingen en belemmeringen om daarvan af te komen en ten slotte 
hoe de W R met deze problem en in de buurt kan omspringen.

Na een korte pauze werd begonnen met de behandeling van de rest van de agenda. Nogal 
veel aandacht kreeg een brief van het ouderenberaad waarin zij hun kandidaat voor een 
zetel in de W R handhaafden. Vele W R-leden waren tegen behandeling: niet gekozen is niet 
gekozen; anderen wensten met name te kijken of de juiste procedure gevolgd was. Als de 
bezwaren inderdaad zo groot zijn als ze lijken, dan zal dat wel blijken uit de 
stemverhouding.

Lid zijn van de W R is geen erebaan m aar een taak die grote inzet vraagt om het goed te 
doen. Andersluidende opvattingen moeten niet buiten de WR gehouden worden maar juist 
erin, daarmee wordt het alg؟ me؟ ؟  bela؟ g het best gediend: kracht van argumenten en niet 
alleen stemmen moeten het beleid bepalen.

Om 23.00 uur werd de vergadering gesloten؛ de punten die over waren verschoven naar een 
extra vergadering van de WR.

Joger de Jong

20 fehruari 
20 maart 
ل ? april 
15 mei 
19 juni

Volgende vergaderingen:

، ،FOTO’S H. ROMPAGezondheidsmarkt

Honds gedrag
Op 8 januari om ongeveer 16.00 uur waren w^ 
getuige van een uiterst onverkwikkelijk voorval 
in onze buurt waar wij melding van willen doen 

In de Dagmarkt in de Planciusstraat deden twee 
buitenlandse vrouwen met een kind inkopen

Zij rekenden aan de kassa af m aar hadden iets 
in hun hand dat zij blijkbaar niet bij dt  

Dagmarkt hadden gekocht maar elders. Doo? 
de bedrijfsleider (?) werden zij op een hondse 
manier behandeld en een van de vrouwen wercr 
door hem zo ongeveer naar buiten geduwd 
ondanks haar poging uitleg te geven. Op 
ongeveer dezelfde wijze werden de andere 
vrouw en het kind door een cassière behandeld- 

H et jongetje moest zijn jas opendoen om te 
bewijzen dat hij daar niets onder had gestopt, 
van de andere vrouw werd de tas doorzocht.

Alles zonder resultaat. Gelukkig lieten enige 
klanten duidelijk m erken dat zij van dit gedrag 
van de bedrijfsleider en cassière niet gediend 
waren. Van diefstal bleek niets.

Waar het ons om gaat is duidelijk te maken dat 
dit niet kan en niet mag gebeuren. H et is 
ontoelaatbaar dat betrokkenen zich dit gedrag 
tegenover buitenlanders menen te kunnen per- 
mitteren.

Jan Beverdam; Alice van Eerde; Bart Filet.

Naschrift redactie:
Indien u soortgelijke ervaringen heeft, meldt u 
dats.v.p. bij het Anti-fascisme Comité, Polanen- 
straat 174, tel. 829773.

Anti-racismescholing
Tussen 5 februari en 16 april a.s. (op woensdag- 
avonden om de 14 dagen) organiseert de 

Werkgroep tegen Fascisme Spaarndammer- 
buurt een serie themabijeenkomsten.
Aan de orde komen:
+ 5 februari: De oorzaken van trekarbeid in 
W est-Europa (Nederland) en de landen van 
herkomst.

+ 19 februari: H et overheidsbeleid t.a.v. mi- 
granten en hun positie in N ederland (o.a. het 
welzijnsbeleid, de rechtspositie, positie op het 
gebied van wonen, werken e؛> onderwijs).
5 maart: De cultuur: veschillen en overeenkom- 
sten. (o.a. over religie, positie van de vrouw 
etc.).
19 maart: Discriminatie en racisme. W at zijn de 
oorzaken/welke vormen van discriminatie en 
racisme komen voor?/hoe wordt het beleeft?
2 april: o p  welke m anieren kan discriminatie 
en racisme worden bestreden?
Verschillende gastsprekers zullen de bijeen- 
komsten inleiden.
Ter afsluiting zal er op 16 april met medewer- 
king van organisaties van migranten een ge- 
spreksbijeenkomst worden gehouden tussen 
Nederlandse en buitenlandse buurtbewoners. 
De bijeenkomsten staan open voor iedereen die 
tegen racisme is, hier meer inzicht in wil krijgen 
en naar middelen zoekt om er ook iets tegen te 
doen. H et is wel de bedoeling dat deelne(e)m- 
(st)ers in principe alle bijeenkom sten bijwonen. 
Ook moet men zich vantevoren opgeven. Dit 

kan telefonisch bij het W ijkopbouworgaan 
Spaarndam, tel. 829773.
Werkgroep tegen Fascisme spaarndam m er- 
buurt.

ئ  Marokko aan
k e t  w o o r d



Sporteen،ruin Bredius, 
Zaanstraa، 353, Amsterdam. 
Tel.: 86 39 72 71 84 . ه2م ء.ه.ء

LOOPSCHOLING
lange afstandstraining
Op D O N D ER D A G M O R G EN  van 10.00-12.00 uur:
٠ loopprogramma’s voor een ieder individueel doornem en؛
-  opwarmen en stretchen؟
-  vertrekken naar de rustieke buitenkant van Amsterdam voor:
Loopscholing -  Lange afstandstraining 
Sn^heidstraining 
Heuvel- en circuittraining.

Terwijl u buiten heerlijk inspannend aan het ontspannen bent, kunt u uw kind in vertrouwde 
handen geven van onze crècheleidster.

ADRESSEN/SPREEKUREN
Het maatschappelijk werkteam voor de Spaarn- 
dammer- en ̂held en hu urt
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot
11.30 uur, Polanenstraat 1, tel. 842530;
op maandag en woensdag van 10.00 tot 11.30 
uur in Bokkinghangen, K ren tszp le in  65.

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

Huisartsen:

Barend v. Duin + Joop Pooi
Tasmanstraat 9, tel. 828552؛

B. Goslinga
S iaa l-m ed isch  centrum Bokkinghangen, Ba- 
rentzplein 65, tel. 237417;

F.Garnier

Zaanhof l23, tel. 828996;

D. de Vries
Nassaukade 2, tel. 840133.
Spreekuren: afspraak maken tussen 8.00 en
11.00 uur. Avond en weekend: Centrale Dok- 
tersdienst, tel. 642111, uitsluitend voor spoed- 
gevallen.

Fysiotherapie Bokkinghangen
Dagelijks van 8 to t ca. 15.00 uur, woensdag 
alleen ’s morgens van 10-11 uur.
Barentzplein 65, tel. 220572

R. A. van Dantzig
S ^ a ^ m m e r s t r a a t  57 hs tel. 844486. 
Verzorgingstehuis de Bocht tel. 861131 
Polanenstraat 6.

Spreekuur buurthuismaatschappelijk werkster
Loes van Hilten
Buurthuis Straat en Dijk

Maandagavond van 20.00 to t 22.00 uur. Woens-
dagochtend telefonisch, tel. 247589, Rogge-
veenstraat 12.

Wijkverpleging
Maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur 
W esterpark 2.

Wijkpost bejaarden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9.30 tot 11.00 uur.

S ^ a n d a n ^ e r s t r a a t  141, tel. 829694. 
Burenhulp
Ma. t/m vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur bereik- 
baar.

Haarlemmerdijk 58, tel. 261208.
Opbouwwerk
telefonisch bereikbaar: Polanenstraat 174, tel. 
860578.

Comité Wijkverbetering Spaardammerbuurt
(CWS)
Spreekuur: Dinsdag, woensdag en donderdag 
van 12.00 tot 15.00 ١١١١٢ 
S ^arndam m erstraat 143, tel. 825853.

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

Werkgroep Woonomgeving
(Problemen betreffende de straat, het openbaar 
vervoer, het verkeer, het groen, telefooncellen, 
fietsenrekken etc.)
Voorafgaand aan de vergaderingen van de 
werkgroep, spreekuur van 19.45-20.00 uur. 
Adres: Polanenstraat 174. Data: 30 ok t., 27 
nov.;18 december.

A voc^ncoH ectief Spaarndammerbuurt
^ o lle n d am stra a t 11-13, postbus 14732, 1001 
LE Amsterdam, tel. 868687 
Spreekuren: maandag van 16.00 tot 18.30 uur in 
de ^ o lle n d am stra a t.

Sociaal Raadsman

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van •18.30. 
tot 20.00 uur
Knollendamstraat 87, tel. 829302 tussen 14.00 
en 16.00 uur.
Woningkommissie
Spaarndammerstraat 143, tel. 866712 
Spreekuur: WO.-avond van 18.30-19.30 uur; 
vr.-ochtend van 11.00-12.00. Alle bewoners van 
partikuliere woningen zijn met klachten over 
hun woning welkom bij de woningkommissie. 
Voorpost bureau bestuurskontakten 
Maandag en woensdag van 10.00 tot 13.30 uur 
Tasmanstraat 11a, tel. 5523471.

S c ^ m ^ s c h a p p e l i jk  werk, het ABC
le  Nassaustraat 5, tel. 860324 of 860346.

FITNESS
KRACHT-
TRAINING

Ontmoetingsavonden met Scuppers

Instruktie en begeleiding،/ konditietraining 
met behulp van apparatuur. 
DINSDAGAVOND van 19.00-22.00 uur.
(Er is dan geen mogelijkheid om vrij te 
oefenen.)
Naast deze instruktie-uren bestaat de moge- 
lijkheid om vrij te oefenen.
7 D A G EN  PER W EEK  van 7.00-23.00 uur. 

NU OOK...
Elke dinsdagavond van 18.00-18.45 een spe- 
ciale
FITNESS-KRACHTTRAINING CLINIC 
voor dames en heren, die niet weten wat 
fitness nu precies inhoudt.

Onze instrukteur toont u de apparatuur, geeft 
u inzicht in diverse trainingstechnieken en 
stelt u bij voorbaat op uw gemak omdat de 
eerste keer altijd een van de moeilijkste is. 

Van 19.00-22-00 uur vinden er dan 2 sessies 
van instuifachtige circuittrainingen plaats.
Een proefavond kost slechts ƒ 3 .-  Advisering م
is uiteraard gratis tijdens de clinic.

Op de Bonte Zwaan, Tasm anstraat 2a, zijn er 
maandelijks thema-avonden voor schippers. 
Ook walbewoners zijn van harte welkom. 
Toegang en koffie gr؛؛tis. 3 februari ’86, aan- 
vang half acht. Cor Ofman vertelt over het 
opvangcentrum Elandsstraat 84. H et centrum 
draait op vrijwilligers en is juist in het week-end 
open, als de beroeps-helpers onbereikbaar zijn. 
Ofman schrijft:
,,Soms blijkt het hard nodig dat we er zijn: voor 
jongeren, die van huis zijn weggelopen en in 
Amsterdam aan de zwerf zijn gegaan; voor 
mensen die na een knallende ruzie de deur zijn 
uitgelopen en letterlijk op straat staan; voor 
mensen, die wat in de war zijn door een 
schokkende gebeurtenis; voor mensen die een- 
zaam zijn en behoefte hebben aan wat mense- 
lijk kontakt” .
3 maart ’86, aanvang half acht. Ds. Herman 
Boswijk; een ontmoetingsavond over samen 
leven met mensen uit verschillende kuituren 
(Nederlands, Surinaams, Turks, M arokkaans). 
De avonden worden georganiseerd door het 
prot. schipperspastoraat. Inlichtingen: Ds. Tri- 
nus Hibma, tel. 655512.

foto: R. Tamge

*3-. per keer / ؛Kosten

Geen lidmaatschap of klubverband.

6Ë POORTJESLOOP VOOR HARDLOPERS(STERS) 
Deze vindt plaats op zaterdag 15 februari 1986.
S tart12.00 ؛ uur Bredius-TH ERESIA .
Afstanden: 2 -  3,7 -  10 km.
Kosten: /  3.- volwassenen. Jeugd gratis.

E r wordt gewerkt aan een langer parkoers. Indien u dus meer dan 10 km wilt lopen, 
informeer dan op te l .٨٢٠ 020 - 841472.

VO O R IE D E R E E N  E E N  F R A A IE  H E R IN N E R IN G  A A N  D E  FINISH.
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Straat ©ع  Dijk
Roggeveenstraat 12, tel. 247589 
H aarlem m erstraat 130, tel. 238815.

V OLW ASSENENAKTIVITEITEN 
Er is nog plaats op de volgende cursussen:

naaicursus
maandag 13.45 - 15.45 uur 
Vinkenstraat 106 
kosten /  50 voor 10 lessen

Jazz-gym
maandag van 20.00-21.00 uur 
Roggeveenstraat 12 
woensdag van 2021.00 - س  uur 
Vinkenstraat 106 

kosten /  35 ٧٠٠٢ 10 keer

woensdag 9.30 - 11,00 uur 
Roggeveenstraat 12 
kosten /  40 voor 10 keer

Turkse kookcursus
10 lessen, waarin u Turkse m aaltijden leert 
bereiden, die gezamenlijk worden opgege-

Vinkenstraat 106 
dinsdag 17.30 - 20.30 uur 
kosten /  75 voor 10 lessen

z^ngerschapscursus
Gegeven door een fysiotherapeute; infor- 
matie over zwangerschap en bevalling en 

z w ^ ^ sch a p sg y m n a stie k  in een groep van 
max. 6 vrouwen.
Vinkenstraat 106 
maandag 20.00 - 21.00 uur 
kosten /  60 voor 10 lessen.

dokacursus voor beginners 
Zelfgemaakte foto ’̂  ontwikkelen en afdruk-
ken in donkere kamer
Haarlem m erstraat 130
dinsdag 20.00 - 22,00 uur
kosten /  50 voor 10 lessen. Bij voldoende
deelname start de nieuwe cursus.

bridgeclub
Bridgen in ontspannen sfeer, iedereen kan 
komen, ervaren of niet.
Een vaste partner is niet nodig.
V inkenstraat 106

elke zondag vanaf 19.30 uur
kosten /  2,50 per avond, exclusief goedkope
drankjes
inlichtingen: tel. 241315.

KINDERAKTIV1TEITEN
knutselclub
Elke dinsdagmiddag van 15.30 - 17.00 uur 
kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar komen 
knutselen in de Roggeveenstraat 1ة  Wat 
kun je doen? Van alles! Kijkdozen maken, 
krimpie dinkie, poppekleren, vliegtuigen, 
gips, klei, hout, vèrf, verzin het zelf maar. 
Kom maar eens kijken. H et kost /  1,-. 
Leiding: Nita en Hein Paul.

TURFSCHIP
AKTIEKOM ITEE ZEEHELDENBUURT

Parkeren 

Zeeheldenbuurt

Aktiekomitee

heldenbuurt’
ل . Eerdhuysen 
tel. 842704  

Secetariaa^G. H. 
Lasschuit. ٧ . 

Heemskerk$t('aat 

12, te l.254664  

V erg ad ad jes :’t 
Turfschip, tfogge- 

veenstraat12, tel. 

247Ş89

van meer ^ r^ r v ^ o rz ie n in g e n ?  Zelfs binnen 
het fameuze wielklemgebied kan iedereen con- 

stateren dat de bruggen nog steeds vol staan 
met foutparkeerders! En de P-garages (Euro- 

parking) staan leeg؟؟

buurt niet bij . ؛؟Zouden de werklozen in onz — 
voorrang moeten kunnen profiteren va» de 
ontstane werkgelegenheid?

— Heeft het openbaar vervoer niet weinig met 
„de laagste inkom ensgroepen” te maken, maar 

veel meer met het feit dat gebruikers van het 
openbaar vervoer beseffen dat de gigantische 
autooverlast in Amsterdam alleen op te lossen 
is als meer mensen kiezen voor openbaar 
vervoer en fiets İ.P .V . de auto?

— W ordt t e t  fo u t^ rk e re n  in de Dirk H artogh-
straat niet mogelijk gemaakt doordat de daar 
aanwezige paaltjes de grond uit gereden zijn? 

Tevens blijkt dat de paaltjes aan de Van 
^nschotenstraatzijde dusdanig ver uit elkaar 

staan dat auto’s er met gemak tussen door 
Is het feit dat de G em eente hier ؟kunnen rijden 

niets aan doet geen bewijs dat de G em eente het 
foutparkeren N!؟ IET SERIEU S neem t

Ik ben dan ook van mening dat er gewacht moet 
worden met het creëren van nieuwe parkeer- 

plaatsen, totdat de G em eente heeft bewezen 
het foutparkeren effectief te kunnen bestrijden. 
Het realiseren van m eer parkeerplaatsen zal n l. 
alleen maar EXTRA autoverkeer aantrekken 
en het op deze manier testrijden van parkeer- 

overlast W ERKT DUS NIET!! Gveral in 

Amsterdam blijkt d a t!
Ronald van der Pol 

12 Dirk H artoghstraat

Met verbazing heb ik in de buurtkrant van 
december het stukje gelezen over parkeren in 
de Zeeheldenbuurt. Ik ben natuurlijk wel blij, 
dat er besloten is de parkeernota in een vroeg 
stadium openbaar te maken en ik hoop dan ook 
dat er een gedegen .discussie over plaats zal 

vinden.

Ik denk namelijk dat er nogal wat tegenstrijdig- 
heden in staan. E r wordt nl. in het begin 
gesteld: ,,W onen en werken, vlak bij elkaar” 
en ,,alles onder handbereik” . Verderop is 
echter te lezen dat ,,er weinig buurtbew oners in 

’t Veem kom en” .

Tevens vraag ik mij af hoeveel van onze 
werkloze buurtbewoners werk hebben kunnen 
vinden .in de ^khu izenstrook . Als het ٨١٠ 

werkelijk een buurtvoorziening is en ook werk- 
gelegenheid voor de buurt oplevert, dan zou dit 
getuigen van een goeddoordachte visie op bet 
gebied van Ruimtelijke Grdening. D an kan ook 
het foutparkeren geen probleem  zijn omdat 
werk en T/oorzieningen dan op loopafstand 

liggen! Bij de ,,ingewikkelde rekensommetjes ’ 
van de projectgroep zet ik dan ook een groot 
vraagteken. E r zouden m eer ^ rk eerp laa tsen  

voor de bedrijven moeten komen.

Parkeerplaatsen voor mensen die met hun auto 
naar hun werk gaan dus. Diezelfde Gem eente 
Amsterdam zegt echter dat zij het woon- 
werkverkeer per auto terug wil dringen!
Naar aanleiding van de reactie van het A K Z wil 
ik hen de volgende vragen stellen:
— Kan het A K Z aangeven waar in Amsterdam 
het foutparkeren opgelost is door het aanleggen

foto: Bert Helmers

Op 15 december sloot Jan Eerdhuysen na 31 jaar zijn w inkel Buurtbewoners, buurtorganisaties en 
vele " ' namen op feestelijke wijze m uzikaal afscheid.

Weet u het nog? In juni haalden enkele Zeeheldenbuurters handtekening op om  een bankje 
geplaatst te krijgen aan de waterkant op de Houtmankade. O ké, de zom er hebben we niet gehaald, 
maar hij staat er nu wel. Wie zei er ook weer dat gezamenlijke akties niet* uithaalden? Het tegendeel 
is nu ook weer bewezen. N u maar hopen dat 1986 mooi weer brengt!

(A .K .Z .)

Hatna-yoga in vroegere
kapperswinkel
Barentszstraat
Een korte uitleg over yoga:
Veel mensen worden door hun werk, hun gezin 
of andere redenen gespannen, moe of zenuw- 
achtig. Vaak uit zich dat in lichamelijke klach-

Na een paar jaar weet je meestal niet meer 
beter of die pijn hoort bij je en je moet er mee 
leren leven.
Hatha-yoga is een manier die iedereen kan 
gebruiken om rustiger en gezonder te worden. 
Door heel bewust een tijdje met je lichaam 
bezig te zijn door oefeningen te doen, kun je je 
lichaam soepeler maken.
Na 3 kwartier oefeningen volgt er een kwartier 
,,ontspannen” .
Tijdens die ontspanning leer je je gedachten tot 
rust te brengen.
Na verloop van tijd m erk je dat je beter je 
aandacht kunt houden bij de dingen die je  doet, 
dat je niet alles tegelijk wilt doen (bijv. lezen 
tijdens je eten), want: 
als je loopt, lóóp dan en als je eet, éét dan. 
D oor meer met je lichaam bezig te zijn kun je 
veel van je eigen onrust wegnemen en je 
daardoor veel gezonder voelen.
Voor verdere inlichtingen over yoga kun je 
bellen: G er Mosman 020 - 25 65 58.



W anneer?: M aandagavond van 20.00 - 2 3 0 ل.  

uur
Kosten: /  25,- voor de gehele kursus (10 
lessen exclus. materiaal)

Internationale groepen:
Naailes

Hier kunnen vrouwen van verschillende 
nationaliteiten (Mar ok., Turks, Engels 
etc.), leren hun eigen kleding te maken, 
tevens breien en haken 

W anneer?: Vrijdagmiddag 13.30 - 15.00 uur 
Kosten: /  12,- per mnd.
Vrouwengym
Ook hier kunnen vrouwen van verschillende 
nationaliteiten aan deelnemen, (o.l.v. een 
vrouwenlijke specialiste).
W anneer?: D onderdagochtend van 10.00 - 
11.00 uur.
Kosten: /  12,- per mnd.

Nieuwe kursussen
Volte-schilder-kursus en make-up-kursus
Er blijkt belangstelling te bestaan voor een 
kursus Volks-schilderen en een kursus Ma- 
ke-up. Bij voldoende deelnemers gaan deze 
kursussen zo half januari van start.

W anneer u belangstelling heeft voor één van 
de bovenstaande kursussen, dan kunt u voor 
eventueel méér informatie, het buurthuis 
opbellen (840124) en zo kunt u zich ook 
opgeven.
Tot ziens in het buurthuis!

Katrien (volwassenenwerkster)

0PR0EP!
In het buurthuis Verzet worden verschillen- 
de kursussen gegeven voor Volwassenen. E r 
zijn nog enkele plaatsen vrij bij de volgende 
kursussen:

Dit is؛een manier om jezelf te leren ontspan- 
nen. H et eerste half uur is erop gericht, 
spanningen af te reageren, het tweede half 
uur wordt besteed aan ontspannings- 
oefeningen.
Wanneer?: W oensdagochtend van 10.30 - 
11-30 uur.
Kosten?: /  12,- per maand 
Nodig: makkelijk zittende kleding.
£ngels voor beginners:
W anneer?: Dinsdagavond van 19.30 - 20.30 
uur
Kosten?: /  12,- per maand 
Pottenhakken

Deze kursus leert de deelnemers op ver- 
schillende manieren met klei om gaan. u 
kunt aan  de slag volgens u eigen ideeën. De 
kursusleidster helpt u hierbij.
W anüeer?: D onderdagochtend, 9.30 - 11.30 
uur
Kosten: /  20,- per mnd. (inclus. lesmate- 
riaal)

Klussen-kursus
In deze kursus, kunt u de beginselen aanle- 
ren van bijv. elektriciteit, behangen, schil- 
deren, loodgieteren en timmeren. H et pro- 
gramma wordt op wensen van de deeln. 
ingevuld.

foto: archief vv. o. o.Haast u, want het loopt storm!

als je het wil zien. H et W ijkopbouworgaan 
spa؛u*ndam; €om ité w ^kverbet^ ؛ ing 
spaarndam m erbuurt en A ktie Komité Zee- 

heldenbuurt willen graag met iedereen samen- 
werken en de belangen van beide buurten en 
hun bewoners behartigen, daar zijn ze voor, 

daar staan ze voor. Tenslotte weet de winkelier, 
dat het wijkopbouworgaan veel via de politieke 
partijen regelt. Ja, en in het bijzonder met die 

van links. Hoewel die ons ook nog wel eens 
teleurstellen. Alleen met behulp van alle 
spaarndamm er- en Zeeheldenbuurters van 
waar ook ter wereld, de werkenden en niet 
werkenden en zij die in de buurt w erken, is er 
veel te bereiken.
Wij besluiten dan ook met EEN  STRIJD- 
BA A R 1986أ (Denk er eens over na.)
P.S. Wij willen de medewerkers van Drukkerij 
Dijkman & Co — offsetrotatie — bedanken 
voor hun inzet bij het drukken van de Buurt- 
krant en voor 1986 de beste wensen.
(Even verklaren voor de buurt. Wij zijn vrijwil- 
ligers en hebben niet altijd de kopij op tijd 
gereed. D ijkman & Co m aakt het in orde. 

A a؟dige mensen.)

De h<؛er Van Hoorn;
,,D e renovatie is goed geweest voor de buurt en 
ook voor ons. De buurt is veel mooier gewor- 
den. H et opkopen van de oude partikuliere 
pandjes door de gem eente, die dan naar Eigen 
H aard gaan, heeft voor- en nadelen. Z o’n grote 
organisatie als Eigen H aard moet zich wel beter 
aan de spelregels houden, dan zo’n kleine 
eigenaar” .
Mevr. Van Hoorn:
,,W as ons pand maar mórgen van Eigen H aard. 
Bouw- en W oningtoezicht zou véél strenger 
moeten optreden, dan zouden de eigenaren wel 
eerder verkopen” .
Kees: ,,Misschien wordt Eigen H aard wat érg 
machtig in deze buurt zo langzamerhand. M aar 
voor de kleine eigenaren is het opknappen een 
te grote klus; ze rommelen maar wat aan” . 

Kees: (over het verkeer in de buurt)
,,Vóór de renovatie was er alleen 1- 
richtingverkeer bij M iedem a, en dat was ge- 
noeg. H et 1 richting verkeer wordt totaal niet 
nageleefd en dat is gevaarlijk; 2 richtingen zou 
betçr zijn. B .V . als de vuilnisauto in de buurt is, 
dan zit het verkeer helemaal vast en je kan geen 
alternatieve route nemen. En sommige bochten 
zijn te klein gem aakt, b.v. bij de visboer. Een 
grote melkauto kan er niet doorheen. De 
winkeliers hadden toen m eteen al kritiek op de 
plannen, met name voor laden en lossen.
Mevr. Van Hoorn:
,,E r waren soms wel vergaderingen, met de 
^■ojektgroep en bewoners, waar wij de enige 
winkeliers waren. Wij hebben toen op een 
vergadering gezegd, dat de straat niet versmald 
kon worden bij ons, voor het laden en lossen 
niet. Dan zou je gelijk een opstopping krijgen; 
en dat is toen ook veranderd op de tekening. Ze 
hebben toen wel naar ons geluisterd; je moet 
dat gewoon rustig zeggen en niet gaan schreeu- 
wen” .
Kees: (over het winkelier zijn)
,,Je hebt meer vrijheid, je kan het allemaal zelf 
regelen. Je moet niet je uren tellen, je moet er 

hard voor werken, m aar je kan wel zelf je tijden 
bepalen” .
(Op de vraag hoeveel uur ze per week werken, 
slaat hij druk aan het rekenen) ,,Z o ’n 65 â 70 
uur per week. Mijn vader m aakt er dik over de 
70, die begint al om 7 uur ’s morgens. Je hebt 
hier veel meer kontakt met de mensen als 
winkelier dan in een superm arkt, dat weegt er 
wel tegen op. Je kent iedereen” .
Mevr. Van Hoorn:
,,Ik zou geen gewone huisvrouw kunnen zijn, je 
bent er zo ingegroeid. Toen ons oudste klein- 
kind Linda werd geboren, hebben we zó veel 
kaarten en cadeautjes van de klanten gekregen, 
ongelooflijk. We waren er verlegen mee. De 
mensen leven echt met je mee hier. Van alles 
hebben we meegemaakt, leuke en slechte ل ط - 
gen. In een melkzaak heb je geen verwarming; 
de mensen kwamen ons wel een warme appel- 
bol brengen, of een kopje soep tegen de kou. 
Jammer dat de mensen niet meer ^oals vroeger 
hun eigen stoep schoonmaken. Zo met die 
sneeuw zou dat veel beter zijn. En al dat 
hondenvuil. M aar de buurt zouden we niet 
willen missen” .
We danken de familie Van Hoorn hartelijk 
voor het interview. H et was een echt winkelge- 
sprek, iedere keer onderbroken door een klant. 
We hopen, dat deze winkel, evenals alle andere 
buurtwinkels, nog lang een bestaan in de buurt 
zal vinden, w ^n t een buurt zonder winkels is 
als een gracht zonder water.

Vervolg p. 1 
Kees:
,,Je kon toen alleen in Purm erend een huis 
krijgen. Ik zou er niet altijd willen zijn. De 
sfeer en de gezelligheid van onze buurt, dat 
vind je toch nergens. H et heen en weer reizen 
kost wel veel tijd. V oor de kinderen is het wel 
fijn daar; ^ier is er zo weinig groenvoorziening. 
Je hebt om te spelen alleen de Zuiderspeeltuin, 
en die is vlak aan die drukke Van Diemen- 
straat. De mensen weten hier ook bijna niet 
waar ze hun hond kunnen uitlaten” - 
Mevrouw Van Hoorn:
,,Met de renovatie, toen hier veel minder 
mensen woonden, hebben we wel enkele moei- 
lijke jaren gehad. Nu is het weer beter. De 
herprofilering afgelopen voorjaar, toen de hele 
straat werd opgebroken, gaf ook schade, maar 
gelukkig was het goed weer. En we hadden 
geluk, de opzichter is ons goed ter wille 
geweest; ze hebben zo lang mogelijk een stukje 
straat dicht gelaten voor onze wagen. En van de 
zomer, met Sail, toen was het flink druk in de 
buurt” .

,,De ؛buurt is grandioos opgeknapt. H et pleintje 
hier in de straat is ook heel netjes geworden, nu 
er geen auto’s meer op kunnen parkeren. 
Overigens jam m er, dat er vooral ’s avonds en 
in de weekends zo’n gebrek aan parkeerruim te 
is; er wordt dan steeds dubbel geparkeerd. Mijn 
ouders kunnen op zondag haast niet weg met de 
melkwagen, omdat ze dan geen plaatsje meer 
hebben voor het werk op de maandagmorgen. 
En je kunt zo’n busje toch niet dubbel gaan 
zetten” .
Mavrouw Van Hoorn:
„V roeger waren hier wel 7 melkboeren, nu zijn 
wij nog de enige. We brengen nog steeds veel 
rond, bij bedrijven, 3x per week in de Vlucht- 
haven, en bij de schepen bij het C.S. Ook 
komen we bij veel bejaarden, vooral als het 
slecht weer is. We hebben geen boekjes meer; 
ze bellen op en geven hun boodschappen door. 
Er zijn er, die willen het alleen aan Kees 
zeggen, niet aan mij. Soms gaat hij wel 2x op 
een dag naar een bejaarde toe.
Halve onsjes kan ook; ik zeg het zelf wel tegen 
een klant, als ik ze zie twijfelen over vleeswa- 
ren, neem gerust een half ons” . ,,Als er wat is 
in de buurt, dan ben je allemaal één. Je let op 
alles. Z o ’n man in de Van Lennepstraat, die 
daar maanden dood in huis ligt, dat zou hier 
nooit kunnen. Je let hier veel meer op elkaar, 
zoals b.v. de oude buurman. Je wéét dat hij 
elke dag thuis moet kom en” .
,,W at wel vaak jam m er is: je loopt de mensen 
na in de buurt, je hebt echt een band met ze. 
Dan gaan ze naar het bejaardenhuis, en dari 
heb je het te druk om nog verder kontakt te 
houden. Zo is Oom Joop (Sigling) uit de 
Roggeveenstraat nu 3 jaar weg. Hij overleed in 
het Sarphatihuis en is op 3 januari ’86 op 
Vredenhof begraven. Iedereen kende hem hier 
in de buurt. Hij is 89 jaar geworden, ’s Och- 
tends om 8 uur was hij al bij kapper Barend, 
hiernaast, die er nu niet meer is.. D aar zaten 
veel oudere buurtbewoners om te praten, ook 
al moesten ze niet worden geknipt. D at was 
echt een praathuis, die zaak had nut voor de 
buurt” .
Kees:
H et buurthuis zal best ook oudere mensen 
ontvangen, maar de drempel van een buurthuis 
is voor sommigen misschien toch hoger, dan 
van een winkel” .

OPENING SPAARNDAMMERSTRAAT
We komen nog even terug op de opening van 
de S^arndam m erstraat. E r waren vele belang- 
stellende buurtbewoners. De aktie van de 
moeders van de kinderen die de spaarndam - 
merstraat moeten oversteken om op school te 
komen, was prima en stijlvol. D e wethouder 
heeft toegezegd, dat er in het voorjaar twee 
zebrapaden komen. H et goede was ook, dat de 
moeders dachten bij het oversteken van de 
straat aan de bewoners van de Bogt/Wester- 

beer. Het „feestje” was opgezet door het Wijk- 
opbouworgaan spaarndam  . D e winkeliers 
deden niet mee. A lbert H eijn heeft alleen de 
ballonnen gegeven. D e Rabo-bank vond dat 
we te laat waren met onze aanvrage om een 
bijdrage. G een welzijnswerker, geen onderwij- 
zer was aanwezig. H et was dus echt van en door 
buurtbewoners. Wel heeft een winkelier ge- 
sproken. Zij zijn tegen afsluiting van één van de 
tunnelbuizen en wijten daaraan het teruglopen 

van hun omzet. We kunnen bijna voorspellen, 
als deze regering aanblijft en de herziening van 
de sociale verzekeringswetten gaan door, dat de 
winkeliers het nog slechter zullen krijgen. Zo 
hebben wij een gemeenschappelijk belang —foto: archief w. o. o.
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Rabobank zet 
privé-
bij de س ل ظ ل ة أ ل ة أ]

Spaarndammerstraat 143 
tel. 825.853

Spreekuren:
٥؛ 12.00-15.00

Wo 12.00-15.00 
Do 12.00-15.00

Een gerenoveerde 
woning is ook niet alles!

,,D at je in Jiet geheel geen com puter hoeft te 
hebben om in het cliëntenbestand van een grote 
maatschappij te snuffelen bewijzen deze papie- 
ren. H et is slechts een kwestie van openen van 
weggegooide ordners, die tussen het vuilnis 
langs de weg staan” .

M. de Rooij vond bij de vuilnisbak v a n ^ e t  
filiaal van de Rabo-bank aan de spaarndam - 
merstraat in Amsterdam een ordner die hij nog 
wel dacht te kunnen gebruiken. Tot zijn verba- 
zing zat die nog vol. En niet met de minst 
vertrouwelijke stukken.
De map bevat informatie over tientallen cliën- 
ten van het Rabo-filiaal. Voornamelijk aanvra- 
gen voor een lening, waarbij ten behoeve van 
de bank de hele doopceel wordt gelicht. 
Salarisoverizcht, overige leningen, situatie rond 
echtscheiding, familievetes. (,,Ik  wil liever niet 
dat mijn vader borg moet staan” ) liggen op 
straat.
Ook biedt de map een aardig inkijkje in de 
criteria waaraan men moet voldoen om bij de 
Rabo een lening te krijgen. Mevrouw Y. heeft 
zich ooit voor een cursus laten inschrijven maar 
die nooit afgemaakt. Om die te betalen wil ze 
duizend gulden. De spreekkamer-indruk: Ze 
komt een uur te laat (1 minpunt), ze komt 
onrustig over (weer een minpunt) en haar 
,,moraliteit” is twijfelachtig. Drie minpunten, 
schrijft een rood potlood.
Mevrouw G.-M. ,,is van haar man a f ’ rappor- 
teert een ander formulier. M aar ze blijkt niet 
officieel gescheiden dus de kredietaanvraag om 
een winkeltje te kunnen beginnen ^an ze wel 
vergeten. Tenzij haar echtgenoot borg staat 
voor de lening.

Mijnheer R. is succesvol klein zelfstandig on- 
dernemer, staat nooit rood, maakt een prima 
indruk en komt met een goed investeringsplan. 
Maar geen lening, want ,,een blanco krediet 
wordt nimmer verstrekt” .

Sommige informatie slaat op personen die in 
dezelfde straat wonen als waar de formulieren 
voor het grijpen lagen. H et Rabo-hoofdkantoor 
reageert pijnlijk getroffen op de vuilnisbakaf- 
faire. H et had nooit mogen voorkomen. E r zijn 
vaste procedures voor het afvoeren van ver- 
trouwelijke informatie.

Onderdirecteur Th. G untenaar nan een intern 
onderzoek: ,,H et kantoor is opgeruimd. Nor- 
maal gebeurt dat in januari m aar hier was net 
een nieuwe chef die alles naar zijn eigen inzicht 
wilde inrichten. Naar de stellige overtuiging van 
het personeel waren de ordners leeg en niet 
meer bruikbaar” . Een onvergeeflijke zaak, zegt 
Guntenaar. M aar wanneer alles volgens de 
regels was gegaan, was er niets aan de hand 
geweest. Geen ,,structurele fout” dus. ,,Zoiets 
kan altijd voorkom en” .

Overgenomen uit de Volkskrant

Voor uw 
klachten? 
Bel de 
gem eente
Hieronder volgt het verhaal van een bewoon- 
ster die last ondervond van een lekkage, waar- 
bij tevens het gevaar bestond van eleetrocutie.

Er volgde een lange zwerftocht in het labyrint 
van gemeentelijke diensten die haar voortdurend  
van het kastje naar de m uur stuurden.

6 januari: lekkage in de keuken. Het pand was 
aangekocht door de gemeente, dus de bewoon- 
ster belde met het grondbedrijf met het verzoek 
de klacht te verhelpen.

Grondbedrijf: ,,Nee hoor het pand is nog niet in 
ons bezit. De oude eigenaar moet de lekkage 
verhelpen.
Eigenaar: ,,Nee, dat klopt niet. Sinds december 
is hetpand van het grondbedrijf dus die moeten 
je helpen.

Grondbedrijf: Het pand is niet van ons en zal 
dat ook niet worden. Want het gaat bij aankoop  
meteen door naar de woningbouwvereniging. 
Weetje wat? Bel Bouw - en Woningtoezicht maar 
eens.

Bwt: Op onze computer staat dat het pand in 
eigendom is van Het Westen sinds eind novem- 
ber ’85. Bel daar maar heen.

Het Westen: Belachelijk, hoe kom en ze erbij. 
D atpand zit helemaal niet in ons bestand.

Bwt: onze computer meldt dat het van Het 
Westen is. Maar ik verbind u wel even door met 
sectie 2. Die sturen wel even iemand langs.

Sectie 2: Hoe durven ze u naar ons te sturen. Ik  
geefu  weer terug aan de vorige spreker. Maar ik 
kijk eerst even op de computer. H m , ja een 
merkwaardige situatie toch wel. Belt u Volkshuis- 
vesting eens.

Volkshuisvesting: Ja, de verkoop van het pand  
blijkt achteraf niet door te zijn gegaan. 
Uiteindelijk heeft de bewoonster naar de Am bte- 
lijke Projectgroep (APG ) gebeld.

Voorzitter APG: Het pand is wel degelijk in het 
bezit van het grondbedrijf.

 rondbedrijf: Er is enige verwarring ontstaan, u؛)
moet meneer zus en zo hebben. (Meneer zus en 
zo is volgens de bewoonster dezelfde persoon die 
haar de eerste keer vertelde, dat de oude eigenaar 
de lekkage moest verhelpen.)

En, die persoon was de hele dag niet bereikbaar. 
De bewoonster merkte bij thuiskomt tot haar 
verbazing dat de lekkage was verholpen. Nog 
steeds is onduidelijk welke dienst de opdracht 
daartoe had gegeven. De lekkage was verholpen, 
maar het heeft wel een paar dagen telefoneren en 
een hoop ergernis en doorzettingsvermogen ge- 
kost.

het cws

foto.'H . Rompa

hiermee de kous af, en er werd niets meer 
gedaan.
Daarom besloten de bewoners naar een andere 
woning om te zien en in januari van 1985 
meldden zij zich bij het W oningbedrijf. Pas in 
juni, dus 5 m aanden later kwam de eerste 
aanbieding: een benedenwoning die binnen een 
half jaar gerenoveerd moest worden! H et 
spreekt vanzelf dat dit ,,aanbod” geweigerd 
werd. Ook de twee volgende aanbiedingen 
waren niet aantrekkelijk: te klein of te duur. 
Ook Herhuisvesting werd benaderd. De tochti- 
ge en koude woning was totaal niet geschikt 
voor de kinderen en voor de vrouw des huizes, 
die een zware bronchitispatiënte is. Maar ook 
bij Herhuisvesting draaien de ambtelijke mo- 

lens zeer traag.
Midden december kreeg het cws lucht van de 
zaak en nu, eindelijk, heeft men een geschikte 
woning aangeboden gekregen. Niet via het 
Gémeentelijk Woningbedrijf, die hadden mis- 
schien pas over een halfjaar iets, maar van de 
woningbouwvereniging de Dageraad. De foto 
spreekt voor zich, dachten wij.

het CWS

, ,Verzakkende vloeren”

Bijna vier jaar geleden zijn een aantal woningen 
in de Wormerveerstraat gerenoveerd. De nieu- 
we eigenaar, het Woningbedrijf West van de 
gemeente Amsterdam, leverde uitstekende WO- 
ningen. Maar, de benedenwoningen bleven met 
een groot vochtprobleem zitten.

^ d e r de vloer was het grondwater zichtbaar. 
Er werd besloten door een pomp in de Zaan- 
straat het grondwaterpeil te verlagen. Inder- 
daad verminderde daardoor het vochtprobleem. 
Wat de technici van het Woningbedrijf West 
blijkbaar niet verwacht hadden, was, dat daar- 
door de eerst natte vloerbalken langzaam maar 
zeker gingen rotten.
Twee jaar geleden in februari 1984, lieten de 
bewoners het woningbedrijf weten, dat de 
vloeren begonnen te verzakken en dat er op 
sommige plaatsen zelfs gaten in de vloer waren 
verschenen.

Alle vloeren moesten vernieuwd worden. D at 
kon alleen als de bewoners in hun woning 
bleven wonen. Voor een gezin met vier kinde- 
ren een zeer onaantrekkelijke zaak. Men vroeg 
om een tijdelijk onderdak, maar dat kon niet 
worden geleverd. Voor het woningbedrijf was

25 februari
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