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Klachten voor rekening 
van ه ء  verhuurder:
-  scheuren in de gevels
-  seheuren in plafonds en muren
-  lekkages van dak, dakgoot
-  gootsteenbak stuk, W C-pot stuk
-  trapleuningen los
-  gevaarlijk gas of elektra
-  losse stenen in de gevel
-  sleeht sluitende deuren en ramen
-  vochtdoorlatende badcel
-  bui^nschilderw erk
-  standleiding geregeld verstopt
-  voehtdoorlatende muren en ramen
-  hang- en sluitwerk versleten
-  hijsbalk verrot of verroest
-  balkon verrot of verroest
-  verrot houtwerk aan gevels
-  verzakte vloeren
-  ^ z i t te n d  tegelwerk
-  schilder- en stucwerk trappenhuis
-  regenpijp verstopt of stuk
-  erfafscheiding slecht
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aanpassing voor u in petto heeft dan volgens de 
tabel is toegestaan. Neem daar geen genoegen 
mee. In zo’n geval mag u immers terecht 
bezwaar maken daar tegen.

Achterstallig onderhoud is  
ook een reden om bezwaar te 
maken
Net als voorafgaande jaren  mag u de: huurver- 
hoging weigeren als uw woning slecht wordt 
onderhouden door uw verhuurder. Dus als bv 
de ramen tochten, het buitenschilderwerk blad- 
dert, de muren vochtig zijn, de veranda gammel 
is', deuren niet goed sluiten, het trappenhuis er 
niet uitziet etc. Tegen een huurverhoging kunt 
u dan terecht bezwaar maken- 
u moet de klachten dan wel tijdig bij de 
verhuurder hebben gemeld. Zijn uw klachten 
bij de verhuurder onbekend, dan kunt u hem 
daarvan alsnog op de hoogte stellen. D oet u dit 
wel zo snel mogelijk. Een kort briefje is 
voldoende. Aan de hand van dit lijstje kunt u 
nagaan welke klachten er bij u voorkomen.

Nulpunten leiden tot huurver- 
lagin؟
Bij achterstallig onderhoud kunt u dus terecht 
bezwaar maken tegen de huurverhoging. Daar- 
mee zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput. 
Als uw woning een van de volgende ernstige 
tekortkomingen of gebreken vertoont, dan is er 
sprake van een nulpunt.
Een nulpunt leidt er toe dat de huurcommissie 
op grond van uw bezwaarschrift verplicht is uw 
huur te verlagen-

Dan zijn er de relatieve nulpunten. Als die bij 
uw woning voorkomen, kan de huurcommissie 
besluiten uw huur te verlagen. M aar zij is 
daartoe *niet altijd verplicht.

Lees verder op pagina 2

MAAK

E E N  P U N T  

V A N  D E  

H U U R
Weiger de huurverhoging!
Een huurverhoging van twee tot 6% en de 
invoering van het nieuwe pu^nsysteem ; twee 
belangrijke gebeurtenissen waar iedere huurder 
in de Spaarndammerbuurt vanaf 1 juli mee te 
maken krijgt. Twee gebeurtenissen ook die niet 
los van elkaar kunnen worden gezien, omdat het 
aantal punten van uw woning doorslaggevend is 
voor het antwoord op de vraag of u per 1 juli te 
maken kr؛jgt met een huurverhoging, een huur- 
bevriezing öf misschien wel een h rv er la g in g . 
In dit artikel krijgt u alle informatie.

Het nieuwe puntensysteem
H et puntensysteem is veranderd. Was het vorig 
jaar nog niet zo belangrijk om het exacte aantal 
punten van uw woning te weten, dit jaar is dat 
wel het geval. U iterst belangrijk zelfs. W ant 
vanaf 1 juli bepaalt het puntenaantal de hoogte 
van uw huur en het percentage van de huurver- 
hoging. En die kan dit jaar oplopen tot 6%.
Het kan ook zijn dat volgens het nieuwe 
systeem het puntenaantal voor uw woning zó 
laag is, dat u in aanmerking komt voor huurver- 

laging.
Of dat werkelijk zo is kunt u alleen te weten 
komen door zelf het puntenaantal voor uw 
woning te berekenen. D at is vrij gemakkelijk.

Waardoor wordt het punten-
ه1 س ا ه  bepaald?
Met het puntensysteem wordt de kwaliteit van 
uw woning uitgedrukt in een aantal punten. 
Hoe hoger het puntenaantal, hoe hoger de huur 
die u moet betalen. Eigenlijk is kwaliteit niet 
het juiste woord, want een slecht onderhouden 
woning kan net zo veel punten opleveren als 
een woning die in tip-top conditie verkeert. De 
onderhoudstoestand van de woning speelt bij 
het bepalen van het aantal punten geen rol.
Het gaat meer om zaken als oppervlakte, het 
aanwezige sanitair, het wel of niet hebben van 
een veranda etc. Een puntenlijst ziet er dan als 
volgt uit: Zie pagina 2

Folder
H et exacte puntenaantal van uw woning kunt u 
op dit moment nog niet berekenen. D aarvoor 
heeft u de folder ,,Huuraanpassingen 1986” 
nodig, die bij het cws te krijgen is. Stap voor 
stap wordt daarin uitgelegd hoe u te werk moet 
gaan. Geen folder, geen puntenaantal, geen 
zekerheid over de huurverhoging. Zo simpel 
ligt het. Dus haal die folder in huis.
Heeft u aan de hand van de folder het punten- 
aantal van uw woning berekend, dan kunt u nu 
de zogeheten ,,prijs per punt” vaststellen.
Die vindt u door uw huidige kale (dus zonder 
watergeld en se™ icekosten)"huurprijs te delen 
door het aantal punten van uw woning: 
Voorbeeld op pagina 2
Nu u de prijs per punt weet kunt in de volgende 
tabel aflezen of u per 1 juli in aanmerking komt 
voor een huurverhoging, een huurbevriezing of 
een huurverlaging. Tabel op blz. 2 

Misschien dat uw verhuurder een andere huur-

Geknoei bij opknapbeurt 
E rentzstraat

Waar ٤$ gemeenschapsgeld gebleven?
Konklusie: Jarenlang worden de bewoners ten 
koste van veel energie en inspanning van het 
kastje naar de muur gestuurd. De huurkommis- 
sie doet niets. Eigen H aard beweert jaren lang: 
de klachten zijn niet terecht. Nu er eindelijk 
een serieus onderzoek bezig is, blijkt er van 
alles mis te zijn, en de klachten opeens wèl 
gegrond.
De bewoners krijgen nu op korte term ijn 
nieuwe ramen. Er is een onderzoek bezig over 
hoe de problemen konden ontstaan.
— Het A K Z eist van Eigen H aard en de dienst 
Volkshuisvesting de garantie, dat er een véél 
betere kontrole wordt uitgeoefend tijdens alle 
lopende opknapbeurten.
— Het A K Z eist, dat bewoners met ernstige 
klachten in een véél vroeger stadium serieus 
genomen zullen worden.
Stadsvernieuwing vergt veel van de zenuwen 
van de bewoners. H et is een schande, dat door 
knoeiwerk van een aannem er en een woning- 
bouwvereniging bewoners eerst overspannen 
moeten raken voordat er iets gebeurt. Een 
betere sociale begeleiding bij opknapbeurten is 
nodig. Gemeenschapsgeld moet worden aange- 
wend waarvan het bekend is zodat de buurt niet 
blijft zitten met slechte woningen.

In 1982 was er één van de eerste kleine 
opknapbeurten in onze buurt van een door de 
gemeente aangekocht en aan Eigen H aard 
overgedragen partikulier pand, nl. Barentz- 
straat 85/89.
Al tijdens de opknapbeurt waren er geregeld 
strubbelingen tussen E. H. en de bewoners ovef 
de uitvoering en de afspraken. De bewoners 
hadden en hielden ernstige klachten, o.a. toch- 
tende ramen, grote ^ h o rig h e id , daklekkage, 
gevaarlijke trapleuning, stank, enz.
Vanaf eind 1984 werden de bewoners onder- 
steund door het A K Z, toen pas op de hoogte 
via een buurten؟ uête. Met grote regelmaat 
kwamen de klachten aan de orde in het 
„woonoverleg” met de projektgroep. Zowel 
afd. Volkshuisvesting, Bouw- en Woningtoe- 
zicht en de zogenaamde ,,Kleine beurt-kam er” 
werden bij de zaak betrokken en nu, eindelijk, 
in april 1986, vier jaar na de uitvoering, moeten 
de gemeente en Eigen H aard toegeven, dat er 
onregelmatigheden zijn gebeurd. Geregistreer- 
de ,,verbeteringen” blijken niet te zijn uitge- 
voerd; het beschikbare geld blijkt slechts ge- 
deeltelijk aan het betrokken pand te zijn 
uitgegeven. Een gewoon mens zou dit ,,fraude” 
noemen. W aar is het geld gebleven?
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Puntenlijst
Vul hier uw punten in:
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Totaal (1-2)

oppervlakte vertrekken
overige oppervlakten
verwarming
isolatie
keuken
sanitair

verouderingsaftrek
reductie bij verbeteringen
privé buitenruimten
afwezigheid privé buitenruim ten
woonvorm

woonomgeving
hinderlijke situaties

u krijgt dan uw 
prijs per punt:

uw prijs per punt is dan 
ƒ4 ,40

De prijs per punt.

Vul in uw huidige vul in uw aantal
(kale) huur: punten: *
* Bij minder dan 30 punten uitgaan van 40 punten. 
Voorbeeld

uw totaal aantal punten is 
125

Uw huidige huur is 
ƒ550.-:

u  kunt, nu u uw prijs per punt kent, in onderstaande tabel globaal aflezen wat de 
huuraanpassing van uw woning maximaal mag zijn:

huuraanpassing
6%

2%

0%
huurverlaging

lager dan ƒ 2,35 
gelijk aan of hoger 
dan ƒ 2,35 m aar lager 
dan ƒ 2,95 
ƒ2 ,95  of hoger, 
m aar lager of gelijk 
aan ƒ 5,10 
hoger dan ƒ 5,10 
maar lager of gelijk 
aan ƒ 5,85 
hoger dan ƒ 5,85

A. Is de prijs per punt
B. Is de prijs per punt

c. Is de prijs per punt

) ٠  Is de prijs per punt

E. Is de prijs per punt

Nulpunten: De huur moet worden verlaagd.
-  g^en toilet
-  geen kookgelegenheid
-  geen daglicht in het hoofdwoon- of slaapvertrek
-  geen ventilatie in keuken, toilet, bad, douche, hoofdwoon- of slaapvertrek
-  geen aansluiting op waterleiding of elektriciteit
-  geen aansluiting op de riolering
-  gas of elektriciteit wordt niet m eer geleverd om dat de installatie onveilig is
-  de woning levert een gevaar op voor de veiligheid of gezondheid van bewoners door de 

toestand van de fundering, de m uren, het dak, de trappen, de vloeren, etc.
-  de overschrijding van de maximum-grens van geluidsbelasting
-  de bodemverontreiniging levert een ernstige gevaar op voor de volksgezondheid of het milieu

Relatieve nulpunten: D e huur kan worden verlaagd.

-  op de woning rust een in sc h rijv in g
-  ernstige overlast van vocht met schimmelvorming en houtrot
-  ernstige lekkage
-  onvoldoende afvoer van rook- of verbrandingsgassen van de verwarming
-  verzakking en scheefstand van gevels, vloeren, wanden of plafonds
-  geen of een slecht werkende binnenhuisriool
-  ernstige stankoverlast in de woning door onvoldoende bodemafsluiting
-  zeer slechte algehele staat van onderhoud

u w m m m

Vervolg pag. ١٠

Huurverhogingsspreekuur
cws
Heeft uw woning nulpunten of relatieve nul- 
punten? Is er sprake van achterstallig onder- 
houd? Of verhoogt uw verhuurder de huur met 
een groter percentage dan is toegestaan? H et 
zijn allemaal gronden waarop u bezwaar kunt 
maken tegen de huurvehoging.
Bezwaar maken doet u door het invullen van 
een speciaal daarvoor bestem d formulier: het 
bezwaarschrift. In de maand juni houdt het 
CWS een speciaal huur-spreekuur, waar u 
terecht kan voor zo’n bezwaarschrift en voor 
alle hulp bij het invullen ervan.

Na het bezwaarschrift
u vult het bezwaarschrift in en stuurt dat 
vervolgens naar uw verhuurder. Deze kan dan 2 
dingen doen.
1. De klachten verhelpen
2. Binnen twaalf weken aan de huurcommissie 
vragen om een uitspraak te doen over de 
redelijkheid van de voorgestelde huui^erho-

d raag t hij niet om een uitspraak, of niet binnen 
twaalf weken, dan vervalt de huurverhoging en 
blijft u gewoon de oude huur betalen.

Tips
Als u uw huur automatisch per giro of bank 
betaalt, doet u er verstandig aan uw machtiging 
nu al in te trekken.

Een bezwaarschrift hoeft u niet aangetekend 
naar uw verhuurder te sturen. Een postzegel 
van 70 cent is voldoende.
W aar kunt u terecht?
Het huurspreekuur van het cws vindt dit jaar 
plaats van 3 t/m 26 juni. V oor het invullen van 
een bezwaarschrift en het aanvragen van huur- 
verlaging kunt u daar terecht op di. WO. en do. 
van 10-12 uur en dinsdagavond van 19-21 uur. 
Adres: Spaarndam m erstraat 143.
Ook kunt u terecht bij het A K Z, de Sociaal 
Raadsman en het M aatschappelijk werkteam 
voor de SPA /ZEE buurt.

Overzicht van de stand van zaken van de bouw 
van het sociaal-medisch centrum en woning- 
^ouw in de H outrijkstraat ( 't Vergeten Eind). 
Eerste oplevering verwacht in septem ber a.s.

foto: H. Rompa

ت د إل رن ء'ا ف مت ،س
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ا ا د ن ٠ ب ن ٠ ا ١ - ن و ه ل ر ا ب خ م ل ع د ن ت ر ت م  س

ا ١ م ر ن ن جي أ ا ا ت ل لعن ه ز دل ذ و بنب

ن ي و ا ر م ض ن ن ت ي ب ا 0 6 و ة م / 0 ٠

ن م ا د b ة د ا زي ن ال مك ل ي د لك ح ن وا  ا

ب رب ضد ي تم1دلكت ال طت د ا ك إل و1ل ت

ا ا غ ن ل ي ن و ا ن ق و ي ل د ع ي ا ل ت ح ل م ك ت  ل

ا ع مدمرانت ة ض د ا زي ي وا لسنويف ا ال  لت

ا م م ي ك ل ٠ ب

ا ع و ك ف ه و ر ا س ح ب ن م ا ح ص ب ا و ا ا ا ب ر

ا ا ن م م ل ه ل ن ا ن و ل و ؤ م ن ل ح ع إل ص ل ا ك

مغزل ا في اصإلحه ج يحنا ما  لموءجر ا ل

ر ي ن و ت ل و ط ١ ك ا ل ي ن ا ت ل ي ر و ر خ  ل

ن ٧ ك ش ل ح ح دا يصب b ل ا ز من  آلثمق ل

ر ي غ ر و ن ش م ا ل ن ك ٠ ي  

ا ر ض ن م ف د ه ط ا ل و ر ش ف ا ل ب و ل ط م ن ل م  

ا ا ب ا ا ب ر ن م ل ل ن ز ك م ك ي ض ن ا ل ف ر  ت

زيا ا مدم 'ني ل ا حا دة '  ن كا دا ل

ك و ز ن مت م مفر يتض ا ا ب ن ا ا ط ل ت لن ٠ لي

ر ش ر ا ر م ل ا د - ل وا ل ا و اب اي . و ا

ق ل غ ت ٠ آل

ج- د ا ى ل ا ج ا س ك ل ز ن ن1م ^١^ ■ء

ح ر ا م • ال

ب - ر م ا ا ت م ن ء ل ح ا م ط ا ا و ا لس ري ح ل

س;ت: ج ح,كب .ل

م فغي د b ة ا آلت لحا ١ ر و دك م ن ل ه يعك  ل

م د ه ز ه ف ر ت ز ة ا د ا ي ز ل ن ا ا ي و م ك ل ل د و  

ك ما>ب لى ا مضمونة لة رما عبر زل  من

ي ا د ه ل ر ب خ ا ت م ن ف ل ع ا ١ ك و ن ل ل ح م  

ا ا و ي م ح ا م ر ا ت ل ي غ ا ل ق م ح ا ل ي و د ب ل ج  ي

ب إل م اص ىل /ن ب م إلل ج ا ن ء  با

ك زل إلح ا لى ا حاجة في من  لم ن وا لخ

ف ر ك ي ي ل ب ع ا و ن ج ك م ك ي ي ل م ف د ة ه ل ا ح ل  ا

ب ن ١ م ا ا عند تل م ما عدة ل عية الخن

ي ي ا ف ح ي ا ل د ن ل ك س ف ت ي ا ن ر ا ) م م  ( ن ض

ل وكي م ص ا ت ة ل خاص ا ال ءي ك ا ب

د ي ز م ل ل ن و ا ا م م و ل ع م ل ت ل و ا ح د ه

وا ا لموضئ ا مل رقم ن ٧ ب 82 1133 شم ١

وا ا ظ 5ة 53 من 1 ويع ت مرسن-را رفدا سبا ن ل

و و ك دل ك آلتف 8و8.ا 2 ٠
P 2-------------------------------------------ن A G IN A



WIJKRAAD
Verslag vergadering w^kraad dd 17 april 1 9 86

Deze vergadering van de wijkraad werd gehouden in het bejaardenhuis D e Bogt W esterbeer 
omdat het hoofdpunt op de agenda was het bejaardenbeleid in het algemeen, het beleid van 
het bejaardenhuis in het bijzonder. Tevens zou de nieuwe directrice, mevr. van A ntwerpen 
worden voorgesteld.
De opkomst van wijkraadsleden en belangstellenden met name ook uit de Bogt/W esterbeer 
was groot. De grote afwezigen waren de direktrice en personeelsleden van het bejaarden- 
huis.
De hele vergadering vond dit geen manier van handelen, en besloot dit ook onomwonden 
aan de direktie mee te delen. Bovendien bleek dat personeelsleden van de Bogt/W esterbeer 
bewoners die vroegen of deze vergadering ook voor hen toegankelijk was, ten antwoord 
gaven dat deze vergadering voor hen niet bedoeld was terwijl notabene in het hele huis 
oproepen hingen. Kortom de sfeer was flink gespannen.
E .e.a. werd nog heftiger toen de klachten van bewonerszijde loskwamen, variërend van het 
slechte eten, tot slechte behandeling, to t het als onmondige kinderen behandelingen door de 
leiding.
Daar de W ijkraad niet de aangewezen plek is om klachten af te handelen is er gewezen op 
het bestaan van de klachtenkommissie in de Spaarndammerbuurt. In de pauze zijn er ook 
afspraken gemaakt tussen de klachtenkommissie en bewoners.
De klachten waren ook van dien aard dat de wijkraad besloten heeft een inventarisatie naar 
de klachten te doen plaatsvinden, deze te bundelen en maatregelen te nemen deze klachten 
te verhelpen. Een tweede belangrijk punt op de agenda was de komst van de'H’a'mmam. De 
gemeente heeft het licht op groen gezet, dat betekent dat de verbouwingen plaats kunnen 
gaan vinden en dat de Hamm am in de loop van het volgende voorjaar kan funktioneren. 
Van bewoners vanuit de Bogt werd aangegeven dat er onduidelijkheid bestond over de 
gevolgen van de Hammam. H et bestuur van de Hamm am heeft toegezegd meer informatie 
te verschaffen (zie elders in deze krant) en een informatie-avond te beleggen (4 juni).
Een toezegging van het bestuur van Hamm am om uit eventuele exploitatiewinsten douches 
te gaan exploiteren, kon de W ijkraad niet los krijgen. Belangrijk argument van het bçstuur 
van Hammam was dat zij inschatte dat de eerste jaren daar zeker geen sprake van zou 
kunnen zijn en dat op dit m oment daarover praten veel te vroegtijdig zou zijn en 
verwachtingen zouden kunnen scheppen die niet waargemaakt kunnen worden.
Veel verder dan een gem eenteraadsadres schrijven W ijkraad en Hammam samen, kwam 
men niet. H et is nu afwachten geblazen.

Joger de Jong
Laatste vergadering WR d؛t seizoen: 19 juni

Şayet evinizde yukarıdaki bildi- 

rilen noksanlıklardan biri bulu- 
nuycrsa, ه zaman kira artışına 
karşı protesto etmenizi tavsiye 

ederiz. Mimar ve İskan kontrolü- 

nun eviniz üzerinde bir karar 

vermişse ve bu karar yerine 

getirilmemişse, ه zaman yinede 
protesto edebilirsiniz. Şayet 

bunun bö^le olduğunu kesin olarak 

bilmiyorsanız, o zaman CWS bu hu- 

susta size açıklama verebilir, 

?rotesto etmeniz, bir protesto 

dilekçesi ev sahibine gidermekle 
yapılır.

cws'in ÖZEL KONUŞMA SAATİ

Her yıl CWS, sizlere protesto 

dilekçelerinizi doldurmak için, 

konuşma saati düzenlemektedir. 
Konuşma saatine daha fazla bilgi 

içinde başvurabilirsiniz.

Bu yıl konuşma saati Haziran ayın- 
da düzenlenecektir, 

cws'ten hariş, protesto dilekçe- 

leriniz için Sosyal danışmanlara 

"het AKZ ve Spaarndam/Zeehelden 

semtleri Sosyal yardımcılar gru- 
buna başvurabilirsiniz.

ÖNEMLİ

- Protesto yaptıktan sonra eski 

kiranızı ödemeye devam edecek- 
siniz.

- Kira artışına karşı protesto 

edebilirsiniz şayet; şikayetle- 

rinizi ev sahibine zamanında 

bildirmişseniz. Bundan dolayı 
bunu en kısa zamanda yapın.

Kısa bir dilekçe yeterlidir.

- Ev sahibi size ev kira artışını 
önerdikten sonra (çoğu zaman

١ Temmuz'da) 6 hafta içerisinde 
protesto etme olanağınız vardır. 

Çoğu zaman bu 15 Ağustos*tan 

önce protesto dilekçenizi ev 

sahibinize bildirmiş olmanız 

demektir.

Evinizin bakımında noksanlık 

varmı, o zaman kira artışını 

protesto ediniz ve protesto 
dilekçesini doldurmak için 

cws*e başvurabilirsiniz. 
cws'in adresi: Spaarndammerstr.
143 tel. 825833

salıgünü 15.00 - 12.00؛

çarşambagünü 15.00-  ؛12.00

perşembegünü 15.00 - 12.00؛

KIRA *ARTIŞINA' HAYIR DEYİN!

1 Temmuz 1 8 6  tarihinde kiralar و
tekrardan artacaktır.

Kira artışı bu yıl 7o2 ile %6 

arasıdır. Bu kira artışını her- 

zaman ödemenize gerek yoktur. 

Şöyle ki, kira artışına karşı 
protesta etmek için bir kaç 

hukuk fırsatları vardır.

Aşağıda hangi fırsatlar ol- 

duğunu ve bu protesto için han- 
gi işlemler yapılacağını okuy- 

abilirsiniz.

EVİNİZDE BAKIM NOKSANLIĞI VARMI? 
PROTESTO EDİN!

Kirada oturduğunuz evin ciddi 

olarak noksanlık veya bakım- 

sizlik gösteriyorsa, o zaman 
ev sahibinin önermiş olduğu 

kira artışına karşı protesto 

edin. Ev sahibi malına iyi 

bakım yapma mecburiyetinde- 

dir. Bunu yapmıyorsa, o za- 
man kira artışına karşı 

protesto edin

Zaten az karşılık veriliyor, 

neden fazla kira ödeyesiniz 

ki?

Aşağıdaki noksanlıklar
düşünülür :

- Cephelerde, tavanlarda ve 
duvarlarda yarıklar

- akıntılar

- musluk taşı bozuk, tuvalet 
bozuk

- merdiven tutanakları yerinden 
çıkmış ise

- kötü kapanan kapılar ve pen- 
cereler

- rutubet geçirin banyo

- evin dışındaki boyalar yaprak- 
laşırsa

- rutubet eziyeti çekiyorsanız

- yukarıya çekme direği çürümüş 

veya paslanmış ise
- balkonlar kötü ise

- cephelerde tahtalar çürümüş

- oynak tuğlalar bulunuyorsa

- merdive boşluğunda boya ve 

sıva kötüyse

- akan baca
- evde tuvalet bulunmuyorsa

B a d h ^ s  w o rd t „ H a m m a m ”

Nederlanders. A rtikel 2 van de statuten van 
onze stichting zegt dan ook: ,,D e Hammam zal 
gericht zijn op het bevorderen van het toenade- 
ringsproces tussen de verschillende bevolkings- 
groepen en kuituren in N ederland, om mede 
daardoor een bijdrage te leveren aan de bestrij- 
ding van fascisme en racisme.
^ e r d a g zal de Hammam uitsluitend bezocht 
worden door vrouwen, w aardoor de gelegen- 
heid ontstaat (een van de weinige ) om buitens- 
huis te komen en vrouwen te ontm oeten die 
niet tot de familiekring behoren, ’s Avonds zal 
de Hammam door m annen worden bezocht.

Exploitatie
De 8 arbeidsplaatsen in de Ham m am zullen 
vooralsnog gedeeltelijk worden gefinancierd 
vanuit het ?C G -budget (?rojekt-G rganisatie 
?robleem Cummulatie G ebieden van, een afde- 
ling van het Gewestelijk Arbeids Buro). Na een 
aanloopperiode van enkele jaren denken we 
kostendekkend te kunnen werken. D at bete- 
kent dat de Stichting Hamm am uit haar eigen 
inkomsten de salarissen zal m oçten betalen. 
Omdat de Hammam wordt geëxploiteerd door 
een stichting, heeft de opzet een niet- 
kommercieel karakter. Een belangrijk uitvloei- 
sel daarvan is dat de toegangsprijs zo laag 
mogelijk kan worden gehouden, zodat ook 
minder dragkrach tigen gebruik kunnen maken 
van de Hammam.

Hoe verder?
Op dit moment is de Stichting Hammam in 
samenwerking met architekt en aannem er hard 
bezig de diverse plannen uit te werken. H et ligt 
in de bedoeling dat het geheel eind dit jaar — 
begin volgend jaar kan gaan draaien. De 
wijkraad en de Hammam zijn nog in de slag 
met de gemeente om een douchevoorziening 
voor buurtbewoners te realiseren.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er in 
de Ruimte van de Hammam feesten zullen 
worden gehouden. Zo zal er geen elektrisch 
versterkte muziek worden gedraaid en wordt er 
geen alkohol verkocht. Ook zal de Stichting 
alles in het werk stellen om verkeersoverlast zo 
veel mogelijk te beperken.

Tot slot een mededeiïng؛ op woensdag 4  ؛صاز

zal de stiehting Hammam een !nformatie- 
avond houden in de Bogt om 20.00 uur. Alle 
bewoners van de Bogt/Westerbeer en andere 
d irek t omwonenden sullen voor die avond 
nog een uitnodiging ontvangen. Belangstel- 
lenden zi]n welkom.

De Stichting hammam

In maart hebben Burgem eester en W ethouders 
besloten dat het voormalige badhuis aan de 
Zaanstraat wordt omgebouwd to t een Ham- 
mam. D aaraan is een lange voorbereidingstijd 
voorafgegaan. Toen wij in 1985 hoorden dat het 
badhuis zou worden gesloten, hebben we het 
initiatief genomen om daarin een Arabies 
badhuis te openen. In februari 1985 heeft de 
wijkraad Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
haar aktieve steun aangeboden om de Ham- 
mam verder te realiseren. V anaf toen is er 
keihard gew erkt؛ met talloze instanties werd 
kontakt opgenomen en overlegd. Van grote 
steun zijn voor ons de STEW (Stichting Experi- 
mentele W erkplaatsen), de am btelijke projekt- 
groep Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt en 
de ? 0 -? C G (Projekt-O rganisatie Probleem 
Cummulatie Gebieden) geweest. H et vele werk 
heeft uiteindelijk geleid tot het positieve besluit 
van Burgemeester en W ethouders.

Wat is een Hammam?
Een Hammam is een M arokkaans, Turks of 
algemeen Arabies badhuis, waar je kunt praten 
over dingen van alledag of problem en die je 
hebt, waar je koffie of thee kunt drinken, waar 
je je kunt laten masseren, je haren kunt laten 
verzorgen en je vrije tijd in kunt vullen met 
verschillende aktiviteiten.
De tem peratuur in die badzalen is verschillend: 
in de eerste het laagst, in de laatste het hoogst. 
De hitte in de laatste zaal is te vergelijken met 
die van een sauna. In alle zalen zijn er 
tapplaatsen waar de bader of baadster warm en 
koud water kan halen om zich af te spoelen en 
te wassen. M eestal zijn er in de eerste zaal ook 
een paar douches waar je je afzonderlijk kunt 
wassen. Bij de eerste zaal bevinden zich boven- 
dien de kleedruimtes en je kunt er emmers 
krijgen om water te halen. Naast deze ruimten 
met verschillende tem peraturen is er ook een 
kleedruimte en een ontspanningsruimte.
Het ligt in de bedoeling dat er een masseur en 
een masseuse, een kapper en een kapster komt. 
Voorts zal er overdag k inde^pvang komen. De 
Hammam zal in samenwerking met het Ge- 
westelijk A rbeidsburo en de Streekschool scho- 
lingsprojekten beginnen ten behoeve van lang- 
durig werkloze jongeren. Daarbij wordt ge- 
dacht aan opleidingen in de sfeer van bedrijfs- 
matig beheer, administratie, kinderwerk en 
horeca.

Maar omdat de Hammam ook voor niet- 
M arokkanen toegankelijk zal zijn, zal het 
badhuis een rol kunnen spelen bij het proces 
van het leren w aarderen en accepteren van 
niet-Nederlandse kuituren en gewoontes door

f o t o : a r c h ie f woo
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De ramen van het I-blok Hoe goed is woningbedrijf West?
e in d e raad m aar verhuisd naar een andere 
woning. Toen de klaehten voor de eerste keer 
aan het woningbedrijf werden gemeld zou 
reparatie van de vloer 3 dagen hebben moeten 
gaan duren. D e bewoners moesten dan tijdens 
die drie dagen gewoon op hun woning blijven. 
Voor een gezin met een zieke vrouw en een 
ziek kind geen aanlokkelijke gedaehte. Om dat 
het woningbedrijf niet voor tijdelijk onderdak 
wilde zorgen gebeurde er dus verder niets.
Niet bepaald een voorbeeld van serieuze en 
welwillende klachten behandeling vinden wij. 
Wij zijn dan ook benieuwd of er m eer buurtbe- 
woners zijn die slechte ervaringen hebben 
gehad met het W oningbedrijf W est, als het ging 
om het verhelpen van klachten. Daarom vragen 
wij iedereen die niet zulke prettige herinnerin- 
gen heeft aan de klachtenafhandeling door het 
W oningbedrijf W est, zijn of haar ervaringen 
door te geven aan het cws spaarndam m er- 
straat 143. tel. 825853.

Misschien heeft u het ook gelezen in het A ’dams 
Stadsblad: Het woningbedrijf West van de 
gemeente springt er wat betreft de afhandeling 
van klachten zeer gunstig uit. Dit is althans de 
mening van E stuurscon tac ten die heeft onder- 
zocht hoe verschillende gem eentelijke diensten 
te werk gaan bij het afhandelen van klachten. 
Uit het onderzoek bleek dat de 1 â 2 klachten 
die het woningbedrijf per maand binnen krijgt 
serieus en welwillend in behandeling worden 
genomen.
Misschien herinnert u zich uit de buurtkrant 
ook de lotgevallen van de familie Tozak. H et 
gezin dat een gerenoveerde woning in de 
Wormerveerstraat betrok waarvan de vloeren 
als gevolg van vochtproblemen al snel begon- 
n e n te verzakken en te scheuren. Ondanks 
herhaald aandringen zijn de klachten nu na 
twee jaar nog niet verholpen. Enige tijd gele- 
den is de familie Tozak zonder schadevergoe- 
ding en zonder verhuiskostenvergoeding ten

foto: H. RompaWoningfamilie lo za k

Klachten over Eigen Haard bezit? 
Meldt ze؟؛!

H ebt u langdurige klachten over uw woning, 
die ondanks herhaald melden aan Eigen H aard 
nog steeds niet zijn opgelost? Meld ze dan aan 
één van ons. Schriftelijk, mondeling of telefe- 
nisch. Toezicht van een sterke, goed ge'i'nfor- 
meerde bewonersorganisatie blijkt helaas 
noodzakelijk, u bent ook van harte welkom als 
u ons komitee 'wilt komen versterken 
AKZ
Jan Eerdhuysen, voorzitter, tel. 842?04; G erda 
Lasschuit, Van H eem skerkstr. 12, tel. 254664; 
Dien van D ijk, Dirk H artoghstr. 16, tel. 
H ؛255742 erm an Slot, Barentzstraat 71, tel. 
268530; Nicolet G root, tel. 261683; Nel Breed- 
veld, tel. 846252, turfschip, Roggeveenstraat 
12.

In april 1985 publiceerde het A K Z een verslag 
van een k l^h tenonderzoek in het gerenoveer- 
de en nieuwgebouwde Labor/Eigen Haard-bezit 
in de Zeeheldenbuurt. We hebben u hierover al 
bericht in de buurtkrant.
Er ontstond ̂en geregeld overleg tussen Eigen 
H aard, gemeente en A K Z om to t een betere 
klachtenafhandeling te komen. Klachten en de 
oplossing ervan komen per pand op dit overleg 
aan de orde. Enkele resultaten konden al 
worden bereikt, o .a . een beter afsprakensys- 
teem voor c.v.-reparaties en een aanbod voor 
dubbele ramen in een groot woningenblok. H et 
is nog niet zo veel als we zouden willen, m aar 
we houden vol.
Op 15 juni is er wéér zo’n klachtengesprek.

ners moeten van te voren zelf ruimte maken in 
de buurt van de ram en, eventueel de vloerbe- 
dekking opnem en, of deze goed bedekken. 
Mensen die hiertoe niet zelf in staat zijn, wordt 
aangeraden om in eerste instantie hulp van 
familieleden of vrienden in de buurt te vragen. 
Als dit absoluut onmogelijk is, kan in de buurt, 
of in overleg met de aannem er naar andere 
oplossingen gezocht worden.
Voor het inzetten van de ramen hoeft in 
principe niet gezaagd, gehakt of gemetseld te 
worden; het is dus ,,schoon” werk. Mocht er 
toch nog timmer- of zaagwerk moeten plaats- 
vinden, dan kan dit op de gangen gebeuren. 
H et aantal aangevraagde ramen is al, of wordt 
binnenkort besteld, voordat de werkzaamhe- 
den kunnen beginnen.
Heeft u niet m eteen op nieuwe ramen verzocht, 
en bedenkt u zich, dan is het in principe 
mogelijk om ze alsnog aan te vragen, maar u 
komt dan pas aan de beurt nadat eerst alle tijdig 
bestelde ramen geplaatst zijn. u kunt ze dan 
dus wél krijgen, maar niet meteen tegelijk met 
uw buren.
V erder is toegezegd dat de normaal geplande 
werkzaamheden vóór de komende winter afge- 
rond zullen zijn.

De kosten
De dienst V H , afdeling Huursubsidies had o p 

grote ,,flappen” drie v o o r b e e l d e n gezet van de 
hoogte van de huursubsidie, afhankelijk van 
inkomen, de hoogte van de huur nü, en het 
aantal nieuwe ramen.
Om precies te weten wat voor u geldt, zult u dat 
zelf moeten (laten) uitrekenen. Hier geeft de 
gemeente tabellen voor uit.
U it de drie voorbeelden bleek globaal dat bij 
een zeer laag inkomen en een lage huur (dus: 
een kleine woning) vrijwel alles van de extra 
huurverhoging wegens de ramen wordt vergoed 
uit de huursubsidie, indien men nu al huursub- 
sidie ontvangt.
Deze vergoeding kan gemiddeld per raam lager 
worden, naarm ate men meer verdient en een 
hogere huur heeft. In zo’n geval zóu het echter 
kunnen dat u, als u voor m éér ramen kiest, in 
een hogere schijf terecht komt, en de verhou- 
ding tussen extra huurverhoging en huursubsi- 
die voor u weer gunstiger wordt.
H et zou eventueel ook mogelijk zijn dat u, als u 
nü met uw inkomen en uw huur nét niet voor 
hursubsidie in aanmerking komt, u dat met een 
aantal nieuwe ramen wél komt.
M aar let u goed op: hoe de huursubsidie voor u 
uitvalt, kunt u alleen maar met üw gegevens 
precies (laten) berekenen. H et kân echter 
afhankelijk zijn van het aantal ramen dat u 
neemt-

Bewonersvergadering
Op 10 april j.1. is er in het Turfschip een 
bewonersvergadering gehouden. In het I-blok 
zullen nog dit jaar bij degenen die dit hebben 
aangevraagd, nieuwe ramen worden geplaatst. 
Enkele tientallen mensen waren de proefwo- 
ning komen bekijken. Tegen het einde van de 
vergadering waren er ± 48 ingevulde enquête- 
formulieren ingeleverd. De overige bewoners 
die nog niet hadden gereageerd werden inmid- 
dels met een tweede brief benaderd- 
Op de vergadering waren 24 van de 100 

* bewoners aanwezig.
Dhr. j . Eerdhuijsen van het A K Z zat de 
vergadering voor. V erder waren aanwezig: de 
heren Kallen en Bolhoeve van Labor/Eigen 
H aard, dhr. Sier van de dienst Volkshuisves- 
ting, en van de afdeling Huursubsidies van VH 
de heren: Kuys en een collega.
Dan waren er nog twee heren van de firma die 
de ramen levert. Een vertegenwoordiger hier- 
van gaf als eerste een ,,technische” toelichting 
op de ramen.
Ze hadden een als het ware ,,zwevend proef- 
raam ” meegenomen, wat in het midden van de 
kring aanwezigen werd gezet.

Praktische toelichting:
De ramen zijn alle voorzien van dubbel glas. 
Bij de begane-grond woningen zal de buitenste 
glasruit nog enkele milimeters dikker zijn dan 
op de verdiepingen, vanwege het grotere risico 
in verhand met voetballen enzo.
Ook zullen deze ramen beneden worden voor- 
zien van een extra beveiliging, een z.g. inbre- 
kersslot. Dit zijn pennen die op verschillende 
punten vanuit de spanning enkele centimeters 
in het kozijn vallen.
De ramen kunnen aan scharnieren naar binnen 
toe opendraaien, gewoon zoals de ouderwetse 
„openslaande ram en” . D aarnaast kunnen de- 
zelfde ramen nog ,,k iepen” ; om een denkbeel- 
dige horizontale as in het midden van het raam, 
zodat de bovenkant van het raam 10 â 15 
centimeter de kam er in komt, en de onderkant 
evenveel naar buiten toe.
Hoe men het raam opendoet is te regelen door 
het handvat (de „raam kruk”) in verschillende 
standen te zetten. De kiep-beweging is vooral 
handig om een beetje te luchtten.
De sponningen en kozijnen zijn van witte 
kunststof, een paar cm, breed, en zullen geen 
onderhoud vergen. E r komt ook een ,,uitval- 
beveiliging” . Overigens werd er nog gezocht 
naar tuindeuren met dezelfde voorzieningen.

De werkzaamheden:
H et plaatsen van de ramen zal per woning niet 
meer dan een dag in beslag nemen. De bewo

foto: H. RompaOok ء� Bogt/Westerbeer wordt beschreven
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f o t o : B . H e l m e r sTerrein ٧٠٠٢ torenflats.

TURFSCHIP
A K T I E K O M I T E E  Z E E H E L D E N B U U R T

Aktiekomitee

heldenbuurt’
ل . Eerdhuysen 

tel. 842704 

Secretariaat: G .H . 
Lasschuit, ٧ . 
Heemskerkstraat 
12, te l.254664 

Vergaderadre$: ,t 

Turfschip, Rogge- 
veenstraat12, te>. 

247589

13. Hoe beet dit buurthuis?
14. Hoe beet deze brug?
15. Welke drie aetiviteiten zijn er in de Zout- 

pot?
16. Wat is de oppervlakte van de eerste tuin (de 

grootste)?
17. In welk jaar is de school op nr. 14 gebouwd 

en hoe heette deze school vroeger?

antwoorden:
Aktie Komitee z ^ h e ld e n h u u rt 
1914
Koningin Emma
Amsterdammertjes
Zuiderspeeltuin
?etemayenbrug
Batco-sigarettenfabriek
Haringen
Prinseneiland
Johan Carl Jurrjens
Trapgevel
Peperbus
Straat en Dijk
Zoutkeetsbrug
Speel-o-theek, bibliotheek en peuterspeelzaal

1892 - Klimroos en Hudsonschool.

De volgende kinderen hadden alle vragen goed 
beantwoord: Charita Bindesrisingh, Sandra 
Cordero, Guido en R obert Paul Couwenberg, 
Marc Feuman, Dennis en Esther Gieselaar, 
Joost H aanraadts, H enk de H oog, Tessa en 
Tom Hoogland, Kelly Janssen, Chantala de 
Jong, Annemiek Lamers, Fabian Lasschuit, 
Sonja Perez Perez, Danny en Jolanda Ronday 
en Petra Winkelman- 
Prima gedaan!

De speurtocht
Om 11.00 uur konden de speurtochten worden 
afgehaald in H et Turfschip.
51 kinderen, al dan niet met moeders, vaders, 
oma’s en opa’s, hebben meegedaan. De tocht 
ging door de Zeeheldenbuurt, over de Eilanden 
en door de Planciushnnrt 
Tijdens de wandeling moesten 17 vragen wor- 
den beantwoord. H ieronder volgen de vragen 
en de antwoorden. W eet u ze ook?

1. H et Turfschip is van het A .K .Z .
Wat betekent A .K .Z .?

2. In welk jaar is het blok Roggeveenstraat 1 
t/m 97 gebouwd?

3. Hoe heet het hoge pakhuis?

4. Hoe heten de bruine paaltjes die aan het 
begin van dit plein staan?

5. Schrijf de naam van de speeltuin op.
6. Hoe heet deze brug?
7. Welke fabriek heeft in deze straat gestaan?
8. Wat voor vissen zie je bij huisnr. 1 en 3?
9. Hoe heet het eiland waar je nu op loopt?
10. Wie heeft de eerste steen gelegd van ,,D e 

Ansjovis” ?
11. Als je voor deze brug naar rechts kijkt, zie 

je een huis met een witte gevel (voorkant). 
Hoe heet zo’n gevel?

12. Tegenover de oude Planciusschool staat aan 
de w aterkant een reclamezuil. H oe wordt 
deze in Amsterdam genoemd?

Geslaagd
Buurtfeest.

H et buurtfeest op 12 april was een groot succes. 
Zoals u weet was het feest t.g.v. de opening van 
de nieuwe behuizing van buurthuis Straat en 
Dijk (in de v.m. Smallepadschool), en het 
betrekken van de nieuwe lokalen van basis- 
school H et Roer.

Om 11 uur startte het feest in ’t Turfschip met 
een leuke speurtocht door de hele buurt waar- 
aan veel kinderen en hun ouders meededen. Na 
afloop was er voor elk kind een leuke herinne- 
ring in de vorm van een pen m et opdruk — 
Zeeheldenbuurt 1986.

De antwoorden en de namen van de kinderen 
die alle antwoorden goed hadden staan verder- 
op in deze krant vermeld.

Om kwart voor 1 werd buurthuis Straat en Dijk 
officieel geopend door Nancy Zonneveld en 
Guus Kruis, w aarna de kinderkermis begon.
In Straat en Dijk kwamen de kleintjes aan bod 
met allerlei spelletjes en tegelijkertijd startte in 
H et R oer de kinderkermis voor de grotere 
kinderen. Ook deze kinderen kregen allemaal 
een pen, die enthousiast werd ontvangen.

Om 3 uur gaf het theatergezelschap Hobo een 
heel leuke kindervoorstelling in Straat en Dijk 
en begon in De Zuiderspeeltuin een tienerdis- 
co. Beide aktiviteiten werden zo druk bezocht 
dat je op straat geen enkel kind m eer zag. 
D aarna volgden er diverse aktiviteiten in Straat 
en D ijk, zoals De Bickersbuurtband, een Chi- 
leense dansgroep en als klapstuk een zeer druk 
bezochte dansavond.

Heeft u trouwens al gezien hoe prachtig de 
tuinen in de Dirk H artoghstraat er weer uit- 
zien? u moet er beslist even gaan kijken.

We zoeken nog steeds mensen die met de vaste 
vrijwilligers de tuinen regelmatig willen bijhou-
den. (O pgeven bij Tel.: 254664 of 846252),
Al met al was het, mede dank zij het goede 
weer, een geslaagde dag.

Gezamenlijke organisaties

Torenflats op het
st.enen Hoofd?

H et A K Z heeft op 7 april een inform atief 
gesprek gehad met de heer Nieuwenhuis van 
het gemeentelijke havenbedrijf.
Wij wilden duidelijkheid krijgen over de even- 
tuele woningbouwplannen rond het stenen 
hoofd (Torenflats). Ons werd meegedeeld dat 
er al een dergelijk plan lag in 1979 (ons ook 
bekend), maar dat plan is nooit uitgevoerd door 
het stagneren van de woningmarkt t<^ntertijd.

Nu heeft een projektontw ikkelaar in opdracht 
van het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioen- 
fonds) dit plan opnieuw opgepakt. H et geheel 
zal pas uitvoerbaar zijn als het financieel plaatje 
rond is. H et wordt een kostbare zaak omdat de 
bouw gepleegd wordt niet op de W esterdoks- 
dijk zelf maar op een heel ingewikkelde en 
peperdure konstruktie in het water, met een 
loo{hrugverbinding naar de wal. Dit moet zo 
gebeuren met het oog op de wet van de 
geluidshinder. Men m oet 26 m eter van de 
wegas van de IJ-boulevard blijven anders wordt 
er geen bouwvergunning verleend.

Het plan bestaat uit 2 torenflats van 80 m eter 
hoog.
D at levert 226 driekamerwoningen op van elk 
92 vierkante mfeter m et een huurprijs van 
/ 775,- per maand, dit heet premiehuurwonin- 
gen, maar worden door het rijk niet gesubsi- 
dieerd dus men zal binnen het kostenplaatje 
moeten uitkomen. V oor alle duidelijkheid er 
ligt nog niets vast het is nog slechts een plan.

Het A K Z eist dat als er m eer zekerheid 
omtrent deze is zij spoedig wordt ingelicht, om 
tezamen met de buurt te bespreken, er ligt nog 
altijd een afwijzend standpunt van 1979 ge- 
stennd door de G ouden Realenbuurt en de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.

AKZ
Jan Eerdhuijzen
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ADRESSEN/SPREEKUREN
Het maatsehappel^k werkteam voor de Spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt
Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 
11.30 uur, Polanenstraat 1, tel. 842530; 
op maandag en woensdag van 10.00 tot 11.30 
uur in Bokkinghangen, Barentszplein 65.

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

Huisartsen:
Barend v. Duin + Joop Pool
Tasmanstraat 9, tel. 828552;

B. Goslinga
Sociaal-medisch centrum B okingh^ngen , Ba- 
rentzplein 65, tel. 237417;
F.Garnier
Zaanhof 123, tel. 828996؛

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

Fysiotherapie Bokkinghangen
Dagelijks van 8 tot ca. 15.00 uur, woensdag 
alleen ’s morgens van 10-11 uur.
Barentzplein 65, tel. 220572

R. A. van Dantzig
Spaarndammerstraat 57 hs tel. 844486. 
Verzorgingstehuis de Bocht tel. 861131 
Polanenstraat 6،

Spreekuur buurt^isma^schappelijk werkster
Loes van Hilten 
Buurthuis Straat en Dijk 
Maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Woens- 
dagochtend telefonisch, tel. 247589, Rogge- 
Telefonisch spreekuur van de diëtisten van de 
Stiehting Amsterdams Kruiswerk.
Maandag tot en met vrijdag tussen 13.00-14.00 
uur. Tel: 767722.

Telefonisch spreekuur van de k™isdiëtist. Tine- 
ke van Alphen, in de Spaarndammerbuurt: 
maandag tussen 13.Q0-14,0Q uur. Tel: 767722. 

Wi]kverple^ng
Maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur 
W esterpark 2. Tel. 840036.

Wijkpost blaarden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van

S ^ a ^ m m 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 Wijkverbeterin؛؛ Spaarndammerbuurt
(CWS)
Spreekuur: Dinsdag, woensdag en donderdag 
van 12.00 tot 15.00 uur.
S ^ a ^ m m e r s t r a a t 143, tel. 825853.

Wij^pbouworçaan Spaarndam woo
Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur 
Polanenstraat^l74; 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 19.45-20.0و  uur. 
Adres: Polanenstraat 174

Klaehteneommissie
Polanenstraat 174, tel. 820562 
Spreekuur:
20 mei, 10 juni, 1 juli en 22 juli vanaf 15.00 uur.

Advoeateneolleetief Spaarndammerbuurt
Knollendamstraat 11-13, postbus 14732, 1001 
LE Amsterdam, tel. 868687 
Spreekuren: maandag van 16.00 tot 18.30 uur in 
de Knollendamstraat- 
Sociaal Raadsman
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 18.30 
tot 2Q-Q0uur
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 be^urskontakten 
Maandag en woensdag van 10.00 tot 13.30 uur 
Tasmanstraat 11a, tel. 5523471.

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



وتمحت:محمحتت-

-

Officiële opening 

, ٠٤^٠  Huis”
Jullie zullen wel denken ,,goh is ,het huis’ nu 
alweer geopend, het is toch al sinds 15 decem- 
ber open?”
En natuurlijk klopt het ook dat we al een hele 
periode open zijn, op de maandag en de vrijdag 
van 11 tot 6 uur.
Maar toch is er wat veranderd, want op 3 april 
heeft wethouder Jonker, ,,H et H uis” officieel 
geopend.
Het was een hele gezellige dag. We hebben veel
bezoek gehad, en iedereen was tevreden over 
de afloop.
Bij deze wil ik een aantal kinderen meteen 
bedanken voor de mooie tekeningen die ze 
gemaakt hebben, deze zijn nl. ingelijst en de 
officiële opening bestond er dan ook uit dat de 
heer Jonker de tekeningin onthulde.
We hebben van de gelegenheid m eteen maar 
gebruik gemaakt om nogmaals te benadrukken 
hoe hard we zitten te springen om een groter 
huis, zodat ook de oudere kinderen uit de buurt 
bij ons een plekje kunnen vinden.
Of dat gaat lukken is voorlopig nog even 
afwachten, m aar we doen ons best.
Tot nu toe ,,loopt” het huis goed. E r komen 
vaak meer kinderen dan we aankunnen, maar 
die drukte is natuurlijk ook een goed teken. 
„H et H uis” is natuurlijk ook nog steeds open 
voor iedereen die gewoon wat informatie wil 
hebben, en met open armen ontvangen we ook 
diegenen die voor langere tijd beschikbaar is 
om met de kinderen te werken (spelen).
Dus tot ziens in ,,H et H uis” ons adres is 
Z aa n d ^ m erp le in 154, tel. 848324.

Carmen, medewerkster van ,,H et H uis”

Hartelijk dank!
Ik wil graag de buurtbewoners van harte 
bedanken, die mij terzijde hebben gestaan, 
toen ik op maandagavond 17 februari om half 
acht, in de Polanenstraat onwel wer< ,̂ omdat ik 
het vanwege mijn kwaal erg benauwd kreeg. 
Men belde een ambulance en ik mocht in een 
geparkeerde auto (uit de wind) zitten.
De ziekenhuisperiode duurde ruim vier weken 
en nu verwacht ik te worden geplaatst in een 
verzorgingstehuis. Dus neem ik de gelegenheid 
waar, om alvast afscheid te nem en van de hele 
buurt. H et ga u allen goed!
?ieter J.C. Achilles, ?olanenstraat 117.
April 1986.
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INLICHTINGEN س3م مسص م ء
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VERTREKPUNT ء س: م ■
Sam V. Houtenstraat 68;

Noord: Kantine S.V.Afchipel, Beemsterstr. 
Zuid-Oost: Bijlmersportcentrum, 

Bijlmerplein 76

Bezoek Brinkman aan de 
Bogt/Westerbeer 
levert niets op!
Het bezoek van minister Brinkman aan het 
bejaardenhuis De Bogt/W esterbeer heeft niets 
opgeleverd. Niet dat dat een grote verrassing is, 
maar gelet op de goede, terzakekundige en 
betrokken reakties van de bewoners had toch 
verwacht mogen worden dat de minister een 
tegemoetkoming had gedaan. H et probleem is 
dat bewoners van aanleunwoningen tussen wal 
en schip vallen. Zij kunnen geen beroep doen 
op de bijstand en zijn de afgelopen jaren 
telkens gekort op sociale voorzieningen zoals 
de huursubsidie en ziekenfondspremie.

De minister kwam niet verder dan te stellen dat 
er niet meer geld w as؛ als hij m eer geld ter 
beschikking zou stellen aan de bejaardenzorg 
dan zou dat geld elders vandaan gehaald 
moeten worden. Andere groepen op hun beurt 
zouden hem dan weer overtuigen dat het niet 
ten koste van hen zou kunnen gaan. D at 
antwoord betekent alleen m aar dat de minister 
geen prioriteit geeft aan het bejaardenbeleid. 
D at is goed om te weten, zeker nu er binnen- 
kort gestemd moet gaan worden. (Deze minis- 
ter is lid van het CDA). Op de vraag wat 
bejaarden nu wijzer worden van de zogenaamde 
imerimregeling (een regeling die de effekten 
van de bezuinigingen op de servicekosten bij 
aanleunwoningen moet opvangen) moesten de 
minister en zijn am btenaren het antwoord 
schuldig blijven. Ook voor de w ethouder Luim- 
stra was dat een vraag.
Niemand is die middag dus wijzer geworden 
misschien met uitzondering van Brinkman zelf, 
die eens uitgebreid de gelegenheid heeft gehad 
zijn beleid te verduidelijken.

Joger de Jong

N.WB. AVONDVIERDAAGSE

Maandag 9 tot en met 

donderdag 12 juni 1986

Kursus jeugdsportbegeleider
Deze kursus voor kader dat werkt in de buurt 
bij klubhuis, vereniging enz. sluit binnen enkele 
weken de kursus af, waarbij op het eind van de 
rit een certificaat wordt aangeboden, dat garant 
zal staan voor een pakketje verantwoorde 
bagage om de jeugd op sportief gebied verant- 
woord te begeleiden. 23 mensen telt de kursus. 
Hopelijk in het najaar zal wederom een sessie 
van 10 avonden volgen, indien er weer een 
subsidie beschikbaar wordt gesteld door WVC.

Wat nog meer
Een pakket vakantie-aktiviteiten ligt voor ,,ver- 
spreiding” gereed. De jeugd hoeft zich zeker 
niet te vervelen in de vakantie. H et vakantieco- 
mité Amsterdam (VCA) staat borg voor een 
verantwoorde vakantiebesteding. I.s.m .het 
W ijkopbouworgaan Spaarndam afd. Sport zult 
u op de hoogte gehouden worden in de volgen- 
de editie van deze buurtkrant.
Verdere inlichtingen bij: p. Lageman - T. 
Raap, Sportbuurtwerkers, spaarndam m er- 
buurt. T€l. 020- 847172.

,,Zwem-vier-daagse in het 
Brediusbad
Van 16 juni t/m 19 juni organiseert de zwemver. 
DOK weer de zwemvierdaagse. Nu zoeken wij 
voor de randaktiviteiten nog enkele autopeds. 
Wilt u op zolder of in de box kijken of u nog 
een autoped heeft staan en deze aan ons 
chenken. Wij zijn er erg blij mee. tel. 866000. 
D ank.”

r<ai

BREnilISHAL
Konditietraining buiten
In het zwembad Bredius vindt elke maandag- 
avond op het grote grasveld deze ludieke 
training plaats. Voor beginners en gevorderden 
een unieke gelegenheid om te sporten op het 
enige frisse plekje groen in onze buurt. Helaas 
is dat haast onmogelijk geworden door de vele 
uitwerpselen van honden in onze plantsoentjes 
en parkjes.
Tijd: ma-avond 19.00-21.00 uur. Tevens gele- 
genheid om te badm intonnen, volleyen enz.

Fitness-krachtsport
Door het intensieve gebruik en de slijtage die 
hieraan verbonden is kunnen wij thans elke 
krachtsport-enthousiast m eedelen, dat de 
sporthal Bredius heden in het bezit is van de 
nieuwste apparatuur van het merk Schnell, een 
bekende naam bij insiders.
Dit merk uit W est-Duitsland afkomstig stelt nu 
ook elke ,,beginner” in staat op een snelle 
manier de weg te wijzen naar een stukje 
verantwoorde lic h m ssch o lin g . U iteraard is de 
deskundige begeleiding van onze kracht- 
sportdeskundige elke dinsdagavond van 19.00-
22.00 uur onontbeerlijk.
Kom eens kijken (kijken kost niets). Voor ong. 
/ 150.- per jaar (7 dagen per week onbeperkt 
trainen) kan het je de kop niet kosten.

5, 10 of 15 km.

o.m. vanuit de

foto: H. Rompa



Programına
10.30 uur — Poppentheater ,,D iridas” voor de 
peuters

13.00 uur — start open dag.
In het gehele buurthuis zullen de diverse elubs 
en organisaties zich presenteren. De verschil- 
lende onderdelen kunnen vrij worden bezocht. 
In een gezellig ingerichte theaterzaal zal de 
gehele dag en avond allerlei aktiviteiten plaats- 
vinden.
Presentaties van o.a.
— Pottenbakken
— Naailessen
— Discodansen
— Jazzballet
— Volwassenen op herhaling, met videopre- 
sentaties, l e s p r e s e n t a t ie , reken en taalspel- 
letjes.
In de theaterzaal o.a.
— ,,Spelen op zolder” Een optreden van een 
spelgroep, waarbij publiek kan inspringen.
— Optreden van playback 

showwinnaars
— Muziek
De gehele dag ,,rad van avontuur” met aan- 
trekkelijke prijzen.
16.00 u u r O f f i c i ë l e receptie
18.00 uur — Einde middagprogramma
20.00 uur — A ondprogram m a 
Klaverjastoernooi in de grote zaal (Kaarten 
afhalen)
In de Theaterzaal:
20.00 uur — O ptreden discodansen
21.30 uur — Muziekvereniging Tavenu
21.30 uur — Jazzballet
22.00 uur — O perakoor Spaarndam

Vrijdag 30 mei
Tropische feestavond
20.00 uur — Aanvang van de Tropische avond 
met een swingende Surinaamse band. Er zal 
deze avond een tropische cocktail worden 
geserveerd en verschillende exotische tropische 
hapjes.
De toegang is gratis en het belooft een fantasti- 
sche feestavond te worden in de gezellig tro- 
pisch ingerichte sportzaal van het buurthuis.
01.00 uur — Einde van de tropische avond en 
de feestweek van buurthuis Verzet.

ZONDAG 25 MEI
U bilum volleybaltoernooi 
12.00— 17.00 uur. Zaandamm erplein.
Diverse onervaren volleybalteams uit de buurt 
zullen tegen elkaar ten strijde trekken op het 
Zaandammerplein.
Maandag 26 mei
Start jubileum biljart toernooi
12.00 — 17.00 uur. Biljartzaal in het buurthuis. 
De gehele week zullen de 7 biljartclubs tegen 
elkaar spelen om de biljart jubileum bokaal. 
Gezien de kleine ruimte is er geen publiek 
mogelijk.
Open klaverjasinstuif voor ouderen.
13.00 — 16.00 Uur. G rote zaal in het buurthuis. 
De ouderenvereniging stelt haar klaverjasmid- 
dag open voor alle ouderen uit de buurt. Deze 
middag zal een extra feestelijkè tint hebben. 
Opening fototentoonstelling ,,D e historie van 
het buurthuis”

16.00 — 17.30 uur.
Inloop van het buurthuis.
Door verschillende medewerkers is een foto- 
tentoonstelling ingericht met foto’s uit het 
heden en verleden van buurthuis Verzet. Deze 
tentoonstelling wordt deze middag feestlijk 
geopend.

Dinsdag 27 mei
Buurthuis jubileumkwis
20.00 — 24.00 uur. G rote zaal in het buurthuis. 
Een grote glitterkwis waarin koppels het tegen 
elkaar op gaan nemen en schitterende prijzen 
kunnen winnen. D at alles georganiseerd door 
het team van de volwasseneninstuif met één van 
hen als spelleider. Koppels kunnen zich in- 
schrijven aan de bar van het buurthuis. Publiek 
is van harte welkom en de toegang is gratis.

Woensdag 28 me؛
Jubileum kinderfestijn
14.00 — 16.00 uur. Vóór én in het buurthuis. 
Voor alle kinderen uit de buurt een kermisach- 
tig festijn dat tevens als afsluiting van het 
kinderseizoen dient. Diverse attracties en voor 
elk kind een leuke verrassing.
Donderdag 29 me؛
' ,,5 jaar buurthuis verzet”

SA A M H O RIG H EID draagt bij tot ieders ver 
maak,
voor TEV R ED EN H EID zorg dragen een goe 
de zaak!
W A A RD EV O L voor allen die het huis bezoe•

X -FIGU REN doen we uit de doeken, 
IJD ELH EID is tussen de regels door te lezen, 
doch ZO RG ELO O S mag je af en toe we} 
wezen!

Met elkaar mogen we het 5-jarig Buurtuis 
Verzet nog vele jaren toewensen!

Jan Tekamp

foto: archief woo

INSPRAAK daar gaat men niet omheen, 
JOOST zal het weten, naar ’k meen! 
KLAVERJASSEN wordt natuurlijk ook be- 
dreven,
en ’t LER EN van taal en rekenen is een 
belangrijk gegeven!
M U ZIEK is een onderdeel dat geeft plezier, 
NIEM AND zal dat ontkennen hier! 
O N G ED W O N G EN H EID geeft een gevoel er 
bij te horen,
’t PERSO N EEL zal dit zeker niet verstoren! 
en QUASI zou niet eerlijk wezen, 
R EC R EA TIE bieden zoals in het programma 
staat te lezen!

Vijfjaar buurthuis Verzet

Betaalde krachten moesten verdwijnen en ook 
uren van huishoudelijke aard moesten het 
ontgelden. W oede is er over de bezuinigingen 
die er deze zomer weer aankomen. H et scho- 
lenproject dreigt geheel te worden weggehaald, 
hetgeen betekent dat de samenwerking tussen 
buurthuis, scholen, bibliotheek en bovenal O U - 

ders in de knel komt. De extra aandacht voor 
de kinderen d.m.v. projecten in de buurt 
verdwijnt.
Toch zullen we in het buurthuis niet bij de 
pakken neerzitten en met z’n allen de schouders 
eronder zetten om het buurthuis te laten zijn en 
blijven wat het de afgelopen jaren geworden is. 
Dat valt niet altijd mee en het vergt soms wel 
erg veel van alle medewerkers, maar we vinden 
het de moeite waard.
Vandaar dat we ook feest gaan vieren, een 
week lang van 25 tot en met 30 mei. Een feest 
waarin duidelijk is dat we met elkaar zin 
hebben in de volgende vijf jaar en waarin we 
stil zullen staan bij de afgelopen v ijfjaar. Niet 
mistroostend m aar wetend dat we er alles aan 
gedaan hebben om met elkaar te zorgen dat we 
een goed buurtcentrum hebben met alle aktivi- 
teiten die daarbij horen.
Hieronder vindt u het programma van de 
feestweek, waarbij het overbodig is te vermei- 
den dat u van harte welkom bent. V erder vindt 
u op deze pagina van het buurtkrant nog een 
bijdrage van Jan Tekamp, een deelnem er aan

het buurthuisoverleg en een m edewerker van
het eerste uur.

Buurthuis V ER ZET aan de Hem brugstraat 156 
bestaat in mei van dit jaar alweer 5 jaar. De tijd 
gaat hard en de beelden van de opening liggen 
nog vers in ons geheugen. In mei 1981 was het 
dat de twee oude buurthuizen, De Schroef en 
Ons Huis, samen gingen in het voormalige 
schoolgebouw aan de H em brugstraat.
Als naam kreeg het buurthuis ,,V E R Z E T ” , als 
een hommage aan de strijd en het verzet van 
buurtbewoners in de tweede wereldoorlog en 
om aan te geven dat strijd tegen onrecht en 
a-sociaal beleid nodig blijft.
Vanaf het moment dat V E R Z E T haar deuren 
opende bruist het gebouw van de aktiviteiten. 
Allerlei werk werd verricht en vele huurtbewo- 
ners hadden de weg naar hun buurthuis gevon- 
den. Voor de jeugd van peuter tot tiener vond 
in het buurthuis een breed scala aan aktiviteiten 
plaats evenals voor volwassenen en buitenlan- 
ders.
We vergeten daarbij ook niet onze buurtvereni- 
gingen TA VEN U en O PER A K O O R 
SPAARNDAM , die na de verhuizing te maken 
kregen met geduchte aanpassingen m aar toch 
niet uit het buurthuis zijn weg te denken.
Steeds meer mensen gingen ook aktief meewer- 
ken in het buurthuis en al snel ontstond er een 
grote groep vrijwillige medewerkers die het 
buurthuis een echt Spaandam m erbuurt karak- 
ter gaven.
Veel teleurstelling is er geweest over de bezui- 
nigingen die in onze buurt hebben toegeslagen 
en die ook het buurthuis troffen.

أ ئ ي ئ

Huis” en ,,D e S chroef’, want natuurlijk zijn 
we al langer bezig dan 5 jaar.
Al eerder is ,,H et A nker” opgegaan in ,,D e 
Schroef” en men kan nu met wat blijheid 
constateren dat er op die plaatsen woningen 
zijn gebouwd.
H et buurtgebeuren spreekt ons allemaal aan en 
hoeft dus niet in het buurthuis plaats te vinden, 
maar het zal altijd een honk m oeten blijven 
waar buurtbewoners elkaar in prettige sfeer 
kunnen ontm oeten, waar begrip voor elkaar 
bestaat!
Ter gelegenheid van dit 5-jarig bestaan mogen 
je gedachten even op de loop gaan, en het 
A ,B ,C , van Buurthuis Verzet ziet er dan als 
volgt uit:

A K TIV ITEITEN zijn mogelijk op velerlei ge- 
bied, Biljartclub voor vrouwen, dacht je soms 
van niet!
CONTACT heb je zo gauw je over de drempel 
bent,
D IN ER EN met kerst, waarvoor men naar het 
buurthuis rent!
EER Z U C H T kan en mag in sport en spel 
bestaan,
FEESTJE vieren doen we omdat we 5 jaar 
terug aan de gang zijn gegaan! 
G E ZELLIG H EID wordt niet uit het oog verlo- 
ren,
’t H UIS van de buurt blijft ons bekoren!

foto: archief woo

1981 — B u u r tcen tru m verzet 
— 1986
Als de dag van gisteren zal menigeen zich 
herinneren dat het buurthuis onzeer feestelijke 
wijze in gebruik werd genomen.
En alweer 5 jaar geleden waren we er bijzonder 
blij mee dat het toen eindelijk zo ver was.
Toch was het ook een trieste zaak voor enige 
clubs die zo gewend waren in ,,Ons H uis” en 
,,D e Schroef” thuis te horen, en toen naar een 
andere ruimte hebben moeten uitzien.
In de voorbereiding naar de opening zijn heel 
wat vergaderingen vooraf gegaan om met el- 
kaar de ruimte die beschikbaar zou komen te 
verdelen, helaas zijn we daar niet helemaal 
uitgekomen, doch er is in de buurt wel plaats 
gevonden om activiteiten voort te zetten, het 
betrof hier het judo en duivensport.
H et was ook een hele opgave 0 !n de activiteiten 
die over twee buurthuizen waren verdeelt nu 
onder te brengen in ^ é n nieuw buurthuis die 
qua ruimte weinig soelaas bood.
Een buurthuis dient eigenlijk ruimte te bieden 
aan de behoefte die bestaat, en dat zal dan ook 
een streven moeten blijven, en gezien de 
huidige situatie, bezuinigingen ten spijt, bestaat 
dit streven zowel bij stafleden als bij vrijwilli- 
ger(sters). H et besef dat het buurthuis er is 
voor de buurtbewoners is een goede zaak, en 
vanzelfsprekend staan we even stil bij dit le 
lustrum met een feestelijk programma!
Toch dient gezegd te worden dat ,,V erzet” is 
voortgekomen uit het verdwijnen van ,,Ons
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