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VAKANTIETUD IN DE SPAARNDAMMER- 
EN ZEEHELDENBUURT

Zomaar enige tips voor de 
vakantie
De kinderboerderij
Bij vele kinderen reeds bekend, maar we 
noemen hem toch m aar even. ?aardrijden, 
sehommelen, kippen, sehapen, een prachtige 
vogelvolière. M oeten we de rest nog vermei- 
den? Ook best leuk voor ouderen.

Speeltuinen
De speeltuin van St. Theresia in de Zaanstraat, 
tegen het Bredius-sportcomplex en de speeltuin 
van ^ a ^ a m m e r k w a r t i e r  op het Zaandam- 
merplein.

Bredius zwembad
Het is dit jaar weer open, bij mooi weer 
vanzelfsprekend een prima plaats om naar toe 
te gaan.

De openbare bibliotheek
Bij slecht weer kunt u daar altijd de boeken 
lenen om fijn te lezen. Trouwens, waarom 
alleen bij slecht weer, met een boek in de zon is 
ook prima, u  kunt er ook zom aar naar binnen- 
lopen en dan de dag- en weekbladen, en allerlei 
tijdschriften uit binnen- en buitenland lezen. 
Als u binnen komt, direct links. Lezen is leren.

Er zijn vast nog m eer mogelijkheden. De oude 
Houthaven bijvoorbeeld. E r zijn remmingen 
waar heel oude schepen langs gemeerd liggen. 
H et hele havengebied is boeiend en interessant. 
Enfin, zoek zelf eens wat en vermaak u, 
ontspan u, veel plezier.

zullen zich inzetten. Leerlingen en studenten 
van Academies voor Lichamelijke Opvoeding, 
de C .I.O .S . — waar Hellen en Tonny hebben 
gestudeerd en van de cursus Recreatie Sport 
Leider A van de Dienst voor de Sport. Zij is 
ook eens zo begonnen.
Zij werkt zelf dit jaar in de Vliegende Brigade, 
die door de hele stad aktiviteiten in diverse 
buurten organiseert. M inder dan verleden jaar, 
maar in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
komen ze ook zeker. Tonny doet dit jaar het 
co^d inerend  werk in de hal.
Hellen verzoekt de ouders en hun kinderen op 
te letten op de aankondigingen in de buurt, via 
de kranten en weekbladen en Radio Stad 
Amsterdam.

Tenslotte spreekt Hellen de hoop en het ver- 
trouwen uit dat het dit jaar weer een succes 
wordt — ligt ook aan het weer — maar wenst in 
ieder geval iedereen in de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt op zijn of haar manier een 
plezierige vakantie toe. Maak er wat van؟!؟

Bob Morriën

van het oerwoud. Een greep uit de onderwer- 
pen: voetbaltoernooi met kokosnoten en kran- 
te n  lianen zwaaiwedstrijd; bush-bush dansen ؛
met boze geesten; vechten met de beer enz.
De tweede week. Een griezelweek. Enige 
onderdelen: waarzegster; wedstrijd wie trekt 
het engste gezicht; boegsprietgevecht; mu- 
ziekthriller; enge geluiden enz.
De derde week. Een optreden o.a. met beat- 
box; muziekdoolhof; play back; soundmix; 
atletiekfestijn enz.
G edurende de drie weken vele mogelijkheden 
om sport en spel te beoefenen en kreatief bezig 
te zijn. De meeste aktiviteiten zijn gratis. De 
aktiviteiten in het zwekbad kosten — waar- 
schijnlijk — /  In de optredenweek kost de م-.1 
cocktailparty /  0.25 per deelnemer.
De aktiviteiten worden georganiseerd in sa- 
menwerking met het Vakantie Comité Amster- 
dam. Hellen m erkt op: ,,E r zal wel weer 
minder geld zijn. Toch kan je met weinig 
middelen best leuke aktiviteiten doen. Ligt aan 
de fantasie van de medewerkers. Vroeger 
speelden kinderen ook met niks” . Hellen mist 
dat een beetje in de huidige generatie en dat ligt 
waarschijnlijk weer aan de tijd waarin je 
opgroeit.
Zij noemt als voorbeeld ,,de blikkies” van 
Tonny Raap. M et enkele lege blikken weet hij 
de leukste spelletjes te verzinnen. Hellen heeft 
d a ^ a n  geleerd en zegt „Je moet het wel zien 
de mogelijkheden” .
Verleden jaar waren de vakantie-aktiviteiten 
een groot succes er was een gigantisch aantal 
kinderen, dat deelnam. Zij hoopt en verwacht 
dat het dit jaar weer meer zullen zijn. Jonge 
enthousiaste vrijwilligers uit het hele land

tiecentra en hotels. Ook op de cruiseboten op 
de Rijn ontspanning en sport voor de vakantie- 
houdende opvarenden. Kortom een ruime er- 
varing. Eind 1980 in de Spaarndam m erbuurt 
aangespoeld als invalster-sportleider in de Bre- 
diushal bij de Dienst voor de Sport.
H et aardige is, we komen om te praten over de 
vakantie-aktiviteiten 1987, Hellen begint met 
een lofzang over haar werk in de Brediosspor- 
thal. Hoe in het algemeen jong en oud, niet 
Nederlandse of wel Nederlandse kinderen ple- 
zierig met elkaar omgaan. H et unieke wat in 
deze hal en in deze buurt gebeurt is dat 
kinderen vanaf 3 jaar tot 18 jaar — verschillen- 
de leeftijdsgroepen —  zo sportief en kreatief 
met elkaar omgaan. Ze zegt: ,,H et is het 
resultaat van 6 a 7  jaar werken in de hal. Zij en 
wij kennen elkaar en zijn met elkaar opge- 
groeid. Vroeger waren er veel meer proble- 
m en.” Noemt als voorbeeld de schoenen met 
zwarte zolen, mag niet vanwege de vloer. Nu 
komen ze vanzelfsprekend met schoenen met 
witte zolen of sportschoenen. Hellen is daar 
best een beetje trots op. Wij vinden dat ook. 
Toch willen wij hierbij aantekenen, dat de 
ouders van deze kinderen hiertoe ook een groot 
steentje hebben bijgedragen. De opvoeding 
begint thuis met daarnaast de scholen, buurt- 
huizen, bibliotheek en ?olanentheater. Zouden 
goed onderwijs en goede wijkwelzijnsvoorzie- 
ningen toch de nieuwe mens en mensjes doen 
ontstaan? Laten wij niet te vroeg juichen.
Maar terug naar de vakantie-aktiviteiten van 6 
juli t/m 24 juli 1987 van 12س  tot 17.00 uur. Dus 
gedurende 3 weken. Elke week heeft een ander 
thema en wel:
De eerste week. Een jungleweek in het teken

Elk jaar wordt in onze buurtkrant van juli enige 
aandacht besteed aan de kom ende vakantietijd. 
De vrije tijd, die er weer aankom t voor onze 
kinderen — de schoolvakantie — al dan niet 
bevorderd naar een hogere klas; of na die 
vakantie naar een hogere school; of geslaagd 
voor een examen. H opelijk voor de jongeren 
uit de buurt vakantietijd een ontspannende tijd. 
En voor de ouderen werkend of niet-werkend, 
misschien zit er een reisje naar het buitenland 
in. Gezien echter de financiële positie van vele 
buurtbewoners, zal dit laatste bij velen er niet 
bij zijn. In deze krant enige tips —  vooral voor 
uw kinderen — en ook hoe u met de kinderen 
rondom of in de buurt ontspannend bezig kunt 
zijn. Wij hebben reeht op vakantie- 
ontspanning, jong of oud, rijk of arm.

Bredius Sporthal 
centraal plaats

Onze prachtige sporthal Bredius neemt weer 
een centrale plaats in tijdens de vakantie- 
aktiviteiten 1987. Over die vakantie- 
aktiviteiten in de weken van 6 juli tot 24 juli in 
de sporthal hebben wij een gesprek met de 
buurtsportleidster Hellen Velders.
Hellen werkt sinds enige maanden — in deeltijd
— na het vertrek van Peter Lageman, met Ton 
Raap in onze sporthal. Hellen is geboren is 
D eventer en is 31 jaar — een voorbeeld dat 
sport jong jong houdt. Zij heeft MAVO-4 en 
gestudeerd aan het Centraal Instituut opleiding 
S^rtleidere (CIOS) te Heerenveen. Enige ز aren 
in Spanje, Duitsland en Italië gewerkt als 
sp o r tle i^ te r /a ^ iv ite it^ e g e le id s te r  in vakan-



kolofon
De Buurtkrant is een uitgave van het Aktie 
Komité Zeeheldenbuurt, het c©mité Wijkver- 
betering Spaardammerbuurt en het Wijkop- 
bouworgaan spaarndam .
Het redaktieadres is: Polanenstraat 174, tel. 
829773.

De ondertekende stukken vallen onder verant- 
woordelijkheid van de auteur. Niet onderte- 
kende stukken vallen onder de verantwoorde- 

lijkheid van de redaktie. 
u  kunt a r t i^ le ^ r ie v e ^ o ^ e rk in g e n /s u g g e s -  
ties sturen naar het redaktieadres■

De redaktie behoudt zich het reeht voor stuk- 
ken niet te plaatsen.

Aan dit nummer w erkten mee: Bob M orriën, 
Nel Breedveld, Korine €heizoo. Hans van 
Gasteren, Joger de Jong, G erda Lasschuit, Bert 
Helmers, Hugo Rompa.

Drukkerij: Dijkman, op lage: 7000 exp.

Inleverdatum kopij voor volgende nummer: 1 
september

Voorpost weer 
geopend

G edurende de maand mei is de voorpost 
gesloten geweest vanwege het vertrek van 
Roelof den D rijver naar de stadsdeelraad Bui- 
tenveldert. Per 1 juni is er een nieuwe voorpost 
ambtenaar: H. Grool. Spreekuur is weer als 
van ouds: maandag en woensdagoehtend van
10.00 tot 13.00 uur, Tasm anstraat 11a.

De redaktie wenst u 

een heelprettige 

en zonnige zomer toe

zijn om radicaal te sto p en , maar niet iedereen is 
daartoe in staat, dus wordt er samen gezocht 
naar een goede manier.
Sinds septem ber 1984 worden er slaapkursussen 
gegeven met veel sukses. 90% van de deelne- 
mers hebben baat gehad bij deze kursus, de rest 
(10%) zijn om een of andere reden met de 
kursus gestopt.
In het begin van dit jaar zijn er 2 extra 
kursussen geweest om dat op de televisie in 
Rondom Tien, het onderwerp slaapproblemen 
is besproken. Na dit programma hebben een 
kleine honderd mensen zich bij ons aangemeld 
voor de slaapkursus. E r is nog een kleine 
wachtlijst voor de kursus in septem ber, dus als 
je mee wil doen aan de kursus geef je dan snel

Wil je informatie over de kursus of wil ءز jezeJ،f 
opgaven bel dan naar het M aatschappelijk 
W erkteam, telefoon 842530 en vraag naar 
Katharina K ^yskens.
Tenslotte nog een ervaring van een m eneer, die 
de kursus heeft gevolgd: ,,Sinds 5 jaar sliep ik 
slecht, de nacht was een ram p, ik sliep maar 4 
uur per nacht. O m dat ik toch overdag moest 
werken, nam ik 2 keer per week een mogadon, 
want anders kon ik mijn werk niet goed doen. 
Ik heb nu een jaar geleden de kursus gevolgd en 
ik slaap nu een stuk beter. Vooral de ademha- 
lingsoefeningen, de ontspanningsoefeningen en 
de gedahte-stopoefeningen hebben mij reuze 
geholpen — ik doe ze trouwens nog steeds zo af 
en toe .”

Katharina Kluyskens

Beter leren slapen  
zender m edicijnen
In de maand septem ber 1987 begint er weer een 
slaapkursus bij het maatschappelijk werkteam. 
De Cursus zal gehouden worden op een maan- 
dagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Bij veel 
aanmeldingen zal er een tweede kursus gehou- 
den worden op dezelfde middag van 15.30 tot 
17.30 uur.
S p e lo o sh e id  is iets om radeloos van te wor-

,s Nachts doe je geen oog dicht. Overdag ben je 
moe en slaperig. En ’s avonds, na het eten, kun 
je bijvoorbeeld bij de televisie in slaap vallen, 
maar éénmaal in bed lijkt het of je moeheid 
plotseling is verdwenen. De volgende dag en 
nacht is het weer hetzelfde liedje. O p het laatst 
heb je het gevoel dat je in een cirkel zit waar je 
niet uit kunt komen.
Slapeloosheid kan verschillende oorzaken heb- 
ben, zoals spanning in een relatie, te drukke 
baan of een te rustig leven als bv. de kinderen 
allemaal de deur uit zijn. Inslapen lukt niet 
meer, omdat je t teveel ligt te piekeren. Boven- 
dien ga je, als je langere tijd slecht slaapt, niet 
alleen piekeren over die problem en, je  gaat ook 
tobben over ju slaapgebrek. Als je dat doet dan 
kom je in een vicieuze cirkel terecht.
Je krijgt er een hekel aan om naar bed te gaan, 
omdat je bang bent de hele nacht weer te 
draaien in je bed. D oor deze tegenzin raak je 
geïrriteerd en gespannen. En als je gespannen 
bent, kun je niet slapen. Dit betekent, dat het 
slaapritme is verstoord en je bent het slapen 
verleerd. Ik wil dit vergelijken met iemand, die 
een beenoperatié heeft gehad. Hij of zij zal 
opnieuw moeten leren lopen. Iem and, die niet 
meer goed kan slapen, zal stap voor stap 
moeten leren slapen.
De slaapkursus is géén therapie, waar je hele 
ziel onder de loep genomen wordt. D e kursus is 
daar veel tekort voor. E r zijn acht bijeenkom- 
sten van 2 uur. De kursist wordt geleerd de 
problemen van zich af te zetten, zodra hij of zij 
in bed ligt. Iedereen kan dit leren. Wie de 
oefeningen, die gegeven worden, onder de knie 
heeft, kan ’s nachts een denkbeeldige knop 
omdraaien en daarm ee zijn of haar gedachten 
stopzetten.

Mensen, die slaapmiddelen en/of alkohol ge- 
bruiken, m oeten stoppen met deze middelen — 
ze worden hier mee geholpen. H et beste zou

WAT DOET DE WIJKVERPLEGING?
gen op de medicijnverpakking goed te lezen. 
Neem verder geen medicijnen van anderen 
over.
En dan nog iets over het weggooien van 
medicijnen, gooi nooit medicijnen in de vuilnis- 
bak. Breng alles wat u kwijt wilt liefst terug 
naar de apotheek.
Als er nog problem en zijn m et het innemen van 
medicijnen kunnen wij daarbij adviseren en 
zonodig helpen.

Suikerpatiënten
Suikerziekte of Diabetes Mellitus wil zeggen 
dat het lichaam van die persoon niet (meer) in 
staat is bepaalde voedingsstoffen om te zetten 
in energie die het lichaam nodig heeft om in 
aktie te komen. Dit is te verhelpen door 
tabletten of insuline te geven. Als insuline moet 
worden gegeven proberen we eerst om de 
persoon zelf te leren spuiten, als dit niet lukt 
dan blijven wij komen om het te geven. H et is 
voor een suikerpatiënt belangrijk om goed op 
de voeding te letten. Elke patiënt heeft van arts 
of diëtist ongetwijfeld een voedingsvoorschrift 
aangeboden gekregen w aaraan men zich moet 
houden-
Dit was het tweede artikel van de wijkverple- 
ging. Als er nog vragen zijn kunt u ons altijd 
bellen van maandag tot vrijdag van 1 tot 2 uur 
onder nummer 840031.

Schoolverlatersgids وول?

Schoolverlaters krijgen te maken met een 
wirwar van nieuwe regels. Allerlei regelingen 
bepalen of je als werkloze recht hebt op een 
uitkering. O f je  bij een vervolgopleiding in 
aanmerking komt voor studiefinanciering. O f je 
ouders nog kinderbijslag kunnen krijgen. Hoe- 
veel je mag bijverdienen. Behalve bovenge- 
noemde regelingen staat er in de schoolverla- 
tersgids informatie over:
— op jezelf wonen
— werk zoeken en solliciteren
— ontslag nemen/krijgen
— uitkeringen bij ziekte
—- uitkeringen bij werkloosheid
— het invullen van je ,,vrije” tijd.
Regels raken juist bij deze regering snel verou- 
derd. Vandaar dat het M AIC met deze school- 
verlatersgids nauwelijks m eer dan een jaar 
vooruit kan kijken. Toch kan de informatie in 
de brochure in die tussentijd een hoop ellende 
besparen. D e schoolverlatersgids kan gratis 
afgehaald worden bij het M A I€ , H artenstraat 
16 - 18, tel. 240977, open: ma. t/m vrij. 12.00 -
17.00 uur, Amsterdam.

Wat doet de wijkverpleging precies, aan de 
hand van enkele voorbeelden proberen we dat 
duidelijk te maken.
In dit tweede artikel willen we iets zeggen over 
het bewaren van medicijnen en het geven van 
insuline aan suikerpatiënten.

Medicijnen
W at erg belangrijk bij medicijnen is is de 
bruikbaarheid. Medicijnen kun je niet onbe- 
perkt bewaren, dit verschilt sterk per soort 
medicijn.
— oogdruppels zijn na opening een maand 

houdbaar. De kans op besmetting is anders 
te groot geworden.

— neus- en oordruppels altijd m aar door één 
persoon gebruiken. D e flesjes zijn na ope- 
ning drie maanden houdbaar.

— drankjes moet je gebruiken volgens voor- 
schrift, alles wat dan nog over is weggooien.

— cremes en zalven kun je ten hoogste een 
jaar bewaren

— tabletten, capsules, poeders en zetpillen kun 
je ±  2 jaar bewaren, als dit korter is dan is 
dat door een sticker van de apotheek 
aangegeven.

Over het algemeen geldt dat de medicijnen 
donker en op een koele plaats worden bewaard. 
Verder is het erg belangrijk om alle aanwijzin-

De diëtiste van de kruisvereniging is een 
middag geweest om over voeding en vooral de 
voeding bij een zieke te vertellen. W e hadden 
de apotheker uitgenodigd m aar dat ging op het 
laatste moment niet door zodat we dat zelf ook 
gedaan heb hebben, we hebben het toen over 
de vele soorten medicijnen en over incontinen- 
tie materiaal gehad.
De laatste middag konden de deelnemers zelf 
nog onderwerpen aangeven waarover ze het 
wilden hebben. Vooral het oefenen, tillen, 
iemand aankleden, enz. stond in de belangstel-

We waren zelf ook erg benieuwd hoe de kursus
zou verlopen omdat het voor ons ook de eerste 
keer was maar het is heel goed gegaan en we 
hopen dat de deelnemers er thuis wat mee 
kunnen doen.
Voor ons is het zeker voor herhaling vatbaar.

Ria Engelander 
Annemieke de W itte

Ziekenverzorg^g thuis
In de maanden M aart/April hebben wij in het
W esterpark nr. 2 bij de wijkverpleging een 
kursus ziekenverzorging thuis gegeven.
Na een wat moeizame w eg ing , de kursus was 
gepland voor Februari m aar toen hadden we 
nog maar 3 belangstellenden, konden we in 
Maart starten met 9 personen, m aar deze waren 
dan ook van het begin tot het eind van de 
kursus erg enthousiast.
H et was een gevarieerd gezelschap, sommigen 
zorgden of hadden gezorgd voor een zieke 
huisgenoot, anderen wilden er verder iets mee 
doen, b.v. vrijwilligerswerk. D e kursus telde 
zes bijeenkom sten en daarin zijn allerlei onder- 
werpen behandeld.
We hebben over de Wijkverpleging verteld, 
hoe en waarvoor je er terecht kan, wat het 
betekent om iemand langdurig thuis te verzor- 
gen, zowel lichamelijk als emotioneel. We 
hebben geoefend om iemand op bed te verzor- 
gen, wassen, verschonen, tillen (in en uit bed) 
voorkomen van doorliggen.

K lussendiens، moet ذ - 
،aaibaar b leven  voor OU- 
deren, die daarvan ge- 
bruik w illen  maken.
De tariefsverhoging, die de klussendienst A rti- 
cienti (Kerkstraat 124, tel. 26 44 95) heeft 
moeten toepassen, mag niet tot gevolg hebben 
dat de ouderen, die in m eerderheid de klanten 
van deze gem eentelijke instelling zijn, er geen 
gebruik meer van kunnen maken. D at was de 
uitspraak van de Seniorenraad, die op 19 mei 
zijn openbare vergadering hield. Afgesproken 
werd, dat de raad zich tot de wethouder voor de 
Sociale Zaken, de heer drs. p. Jonker zou 
wenden met het dringende advies iets te doen 
aan het opheffen van belemm eringen voor 
degenen, die heel weinig centen, maar wel 
behoefte hebben aan nu en dan eens wat hulp in 
of om huis. De tariefsverhoging was nodig, 
omdat anders de rijkssubsidie in gevaar liep, 
maar de Seniorenraad vindt dat de gemeente 
dan m aar wat extra moet doen.
Er komen binnenkort zeer belangrijke vraag- 
stukken aan de orde in de gem eente, waarover 
de Seniorenraad advies moet uitbrengen. In de 
openbare vergadering van 21 juli zal de raad 
zijn standpunt bepalen ten opzichte van de 
sluiting en/of de vermindering van het aantal 
plaatsen, van bejaardenoorden. Ook komt dan 
aan de orde de stellingname t.o.v. de door het 
gemeenteraadslid mevr. A nnet de W aart- 
Bakker in 1985 ingediende no ta’s betreffende 
het ouderenbeleid zoals dat in Amsterdam zou 
dienen te worden gevoerd.



WIJKRAAD
Verslag vergadering Wijkraad dd 21 m ei 1987
Deze vergadering van de wijkraad werd gehouden in de Bonte Zwaan bij de schippers. Dit 
omdat er gesproken zou gaan worden over de banden tussen de schippers en de buurt en 
welke verbeteringen daarin aangebracht zouden dienen te worden.
Uit de vergadering kwam naar voren dat vanwege de specifieke positie van de schippers er 
niet zoveel gezamenlijke belangen waren. Ook met de ^ d d e lr a a d p ro b le m a tie k  hebben 
de schippers er geen belang bij te horen bij de verschillende stadsdeelraden. Zij geven er 
veruit de voorkeur aan te horen bij de centrale stad.
Eventueel is er iets gemeenschappelijks op te zetten in verband met de peuteropvang. D aar 
zal binnen de A M W  verder over nagedacht worden. Op de wijkraad is ook gesproken over 
de bezwaren die er bij de wijkraad bestaan tav de wijze waarop door de gem eente voorzien 
is in de vacature C o ^ d in a to r  stadsvernieuwing. De buurt is niet serieus betrokken bij de 
procedure. De wijkraad heeft besloten daarover een brief te sturen naar de wethouder die 
verantwoordelijk İŞ voor het personeelsbeleid.
Op deze w ijkradsvergaderiiïg  is de financiële jaarrekening 1986 goedgekeurd en is de 
penningmeester gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid, en is de kaskontrole- 
kommissie bedankt voor haar werkzaamheden.
Op deze wijfoaadsvergadering zou ook het beleidsplan van het ?olanentheater behandeld 
dienen te worden. Gezien het late tijdstip is de wijkraad daar niet mee klaar gekomen. 
Daarbij kwam dat naar de mening van de wijkraad de notitie van het ?olanentheater een 
aantal m anko’s bevatte: er werd onvoldoende duidelijk gem aakt waarom het ?olanenthea- 
ter tot dit beleidsplan is gekomen en onvoldoende duidelijk was het wat de " 
waren van de nieuwe opzet van het ?olanentheater voor het wijkopbouworgaan.
Het ?olanentheater zal de gevraagde informatie alsnog leveren.

Volgende W ijkraad 17 septem ber Joger de Jong

Er is nog ¥٠٠١ te doen

OVERLEG BUURTBEWONERS 
DIENSTVERLENERS ظ

Voor deze aktiviteiten, die samen met de 
dienstverleners worden aangepakt, m aar ook 
voor de aktiviteiten die de sociaal medische 
werkgroep ,,zelfstandig” onderneem t, kan de 
sociaal medische werkgroep nog wel wat aktie- 
ve buurtbewoners gebruiken. M ensen die zich 
interesseren voor het werk van deze werkgroep 
en die aktief willen mee helpen kunnen zich 
melden bij het W ijkopbouworgaan Spaarndam, 
?olanenstraat 174, tel.: 829773.

Nederlandse regering om op te treden tegen de 
agressie en minachting van het internationaal 
recht van de zijde van de regering van de V.S. 
Besloten is om de picketline op iedere eerste 
donderdag van de maand te houden en daar een 
groter karakter aan te geven. V erder om 
openbare informatieavonden te organiseren 
vooral met een inform atief karakter.
De eerstvolgende picketlines zullen zijn op 
donderdag 2 juli etc. van 18.30 uur to t 19.30 uur 
bij het Amerikaans Consulaat op het Museum- 
plein.

U SA :H A N DEN  A F VAN N IC A R A G U A  
STOP U SA -AG RESSIE IN LATIJNS- 
A M ERIKA
IN TERN A TIO N A LE SO LID A R ITEIT  M ET
H ET VOLK VAN N IC A R A G U A
LEVE H ET SAN DINISTISCHE FRO N T

LUBBERS: ?R O T E S T E E R  T E G E N  USA- 
M INACHTING IN TER N A TIO N A A L 
RECHT.

E r zijn hier maar een paar voorbeelden gege- 
ven van de aktiviteiten die buurtbewoners en 
dienstverleners zoal ondernemén. Zoals gezegd 
speelt de sociaal medische werkgroep ,,na- 
mens” de buurt een belangrijke rol bij het 
verbeteren van de kwaliteit van de hulpverle- 
ning in de buurt.

Nicaragua
Op 26 juni 1986 heeft het VCN, partij van 
Communisten in N ederland, district Amster- 
dam in samenwerking met de Communistische 
Jeugdbond, afdeling A m sterdam  het initiatief 
genomen tot een continue picketline bij het 
Amerikaanse consulaat op het Museumplein te 
Amsterdam. Aanleiding voor dit initiatief was 
de agressieve politiek van de regering van de 
V.S. tegen de volkeren van Latijns-Am erika en 
in het bijzonder tegen het volk van Nicaragua 
en haar democratisch gekozen regering 0.1.V. 
het F.S.L.N. (het Sandinistische Front). 
Inmiddels hebben vele organisaties zich achter 
dit initiatief geschaard en is de leiding en 
organisatie van deze actie overgegaan naar een 

overleg dat uit haar midden een 
co^dinatiegroep heeft gekozen. Dit overleg 
heeft in haar afgelopen vergaderingen voorstel- 
len besproken ter versterking van zowel de 
actie zelf alsmede andere activiteiten die de 
solidariteit met het volk en de regering van 
Nicaragua op een hoger plan brengen, en die 
moeten leiden to t een versterkte druk op de

Klachtenkommissie
Een van de eerste gezamenlijke aktiviteiten van 
de bewoners en dienstverleners was het tot 
stand brengen van een klachtenkommissie en 
een klachtenprocedure. Over het bestaan en 
funktioneren van deze klachtenkommissie is 
ook regelmatig in deze buurtkrant gepubli- 
ceerd. De klachtenkommissie is een kommissie 

die bestaat uit een aantal buurtbew oners en een 
aantal dienstverleners. Buurtbewoners die 
klachten hebben over het funktioneren van de 
dienstverlening kunnen hun klacht bij deze 
kommissie schriftelijk of telefonisch indienen. 
De buurtbewoners die in de klachtenkommissie 
zitten bespreken deze klacht dan m,et degene 
die de klacht heeft ingediend. Na dat gesprek 
proberen de b؟ woners-leden van de klachten- 
kommissie dan samen met de dienstverleners te 
komen tot een goede oplossing van de klacht. 
Dit is één van de m anieren om de hulpverlening 
in de buurt te verbeteren. H oe m eer mensen 
die een klacht hebben deze klacht ook echt 
laten horen aan de kommissie hoe beter dus. 
De klachten worden altijd vertrouwelijk en met 
de meeste zorgvuldigheid afgehandeld.
In het laatste overleg tussen de buurtbewoners 
en dienstverleners is afgesproken om het karak- 
ter van die klachtenkommissie misschien iets te 
gaan veranderen. Wellicht moet er wel een 
kommissie komen die niet alleen klachten in 
ontvangst neemt, m aar ook ideeën, suggesties 
met betrekking tot het verbeteren van de 
hulpverlening- Een soort ideeënbus dus!

Voorlichting
Ook <١٢١ het gebied van de voorlichting is er 
sprake van een groeiende samenwerking tussen 
de buurtbewoners en de dienstverleners.
Binnen het Samenwerkingsprojekt van de 
dienstverleners bestaat er al geruime tijd een 
zogenaamde voorlichtingsgroep. Deze voor- 
lichtingsgroep verzorgt onder andere de publi- 
katie van ,,nieuws” over de hulpverlening in de 
buurtkrant. Ook de onlangs in de hele buurt 
gratis huis aan huis verspreide ,,W egwijzer 
voor de dienstverlening” werd door deze werk- 
groep geproduceerd.
Sinds kort nemen ook buurtbewoners deel aan 
deze werkgroep voorlichting. Bewoners kun- 
nen zodoende direkt aan de dienstverleners 
laten weten wat zij belangrijk vinden op het 
gebied van voorlichting, v ^ o lg e n s  kunnen 
dan gezamenlijk voorlichingsaktiviteiten op 
touw worden gezet. Eén van de belangrijke 
onderwerpen die waarschijnlijk in de nabije 
toekomst zullen worden aangepakt is de voor- 
lichting die er in het sociaal medisch centrum 
gegeven worden.

Sinds kort heeft het S ^enw erk ingsp ro jek t van 
dienstverleners namelijk de beschikking over 
audio-visuele apparatuur. Met deze apparatuur 
kunnen op een TV-scherm allerlei voorlich- 
tingsfilms worden vertoont aan de wachtende 
patiënten in de wachtkamers. Bij voorbeeld in 
de wachtkamer van sociaal medisch centrum 
Houtrak.

M aar hoe dat zal worden georganiseerd, welke 
voorlichtingsfilms zullen worden aangeschaft en 
in welke wachtkamers de ^ ^ p a r a t u u r  zal 
worden opgesteld is allemaal nog onderwerp 
van overleg van de buurtbewoners en dienstver- 
leners die in de werkgroep voorlichting zitten.

Ouderen
Eén van de meest aktüele zaken die onlangs 
zijn besproken in het overleg tussen de buurt- 
bewoners en de dienstverleners, is de hulpver- 
lening aan ouderen. E r is met name gediskus- 
sieerd over de vraag of de hulpverlening aan 
ouderen die nog thuis wonen en nog moeilijk 
hun huis uit komen wel voldoende funktio- 
neert. Niemand weet eigenlijk op die vraag een 
goed antwoord te geven.
D aarom is afgesproken dat er over deze proble- 
matiek verder nagedacht en gediskussieerd 
moet worden. Een aantal dienstverleners en 
enkele bewoners zullen dan ook een werkgroep 
vormen. Zij gaan nadenken over de vraag of er 
misschien een onderzoek in de buurt gedaan 
moet worden om er achter te komen welke 
mensen, ideeën of suggesties de nog thuis 
wonende ouderen zelf hebben over verbeterin- 
gen in de hulpverlening.

Buurtbewoners en dienstverleners dus. En die 
praten ergens over in hun overleg. Om duide- 
lijk te maken waar dan over gepraat wordt, zal 
eerst duidelijk m oeten zijn wie die dienstverle- 
ners dan wel zijn. H et gaat om o.a. de in de 
buurt werkzame huisartsen, maatschappelijk 
werkers, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeu- 
ten, buurt- en klubhuiswerkers, sportbuurtwer- 
kers, de medewerkers v an .d e  wijkpost voor 
ouderen, de sociaal raadslieden, de advokaten, 
gezinszorg e.d.

Deze dienstverleners hebben zich verenigd in 
het zgn. Samenwerkingsprojekt, dit projekt 
bestaat inmiddels al zo’n tien jaar. Belangrijke 
doelstelling van dit Samenwerkingsprojekt is 
om, juist door middel van die onderlinge 
samenwerking de kwaliteit van de hulpverle- 
ning in de buurt te verbeteren.
Alweer enkele jaren geleden is er een groep 
van buurtbewoners op het idee gekomen om 
regelmatig overleg te voeren met de dienstver- 
leners van het Samenwerkingsprojekt. D at zijn 
dan de buurtbewoners die deel uit maken van 
de al langer bestaande zgn. Sociaal Medische 
Werkgroep. Deze werkgroep heeft zich ten doel 
gesteld (a) de zorg voor goede sociaal medische 
voorzieningen in de buurt en (b) verwerven van 
meer zeggenschap van de buurtbew oners over 
deze sociaal medische voorzieningen.
H et is dus logisch dat de buurtbewoners van de 
sociaal medische werkgroep regelmatig in ge- 
sprek zijn met de dienstverleners. D at is één 
van de manieren om te proberen meer zeggen- 
schap te krijgen over de voorzieningen.
Welnu, de eerste kontakten tussen de Sociaal 
Medische W erkgroep en het Samenwerkings- 
projekt dateren niet van vandaag of gisteren. 
Ruim drie jaar geleden werden de eerste 
kontakten gelegd. Na niet al te tenge tijd had 
dat tot gevolg dat er een eerste mijlpaal werd 
bereikt, ?e r 1 januari 1985 werd er een samen- 
werkingsovereenkomst gesloten tussen beide 
partijen.

Deze samenwerkingsovereenkomst kreeg on- 
der meer als doelstellingen mee: vergroten van 
de bewustwording van de buurtbewoners met 
betrekking tot de wijze waarop hulpverlening
plaatsvindt; bewoners stimuleren hun eigen  
verantwoordelijkheid te nemen en zelf keuzes 
te maken met betrekking tot de hulpverlening;
verkrijgen van informatie van bewoners over 
hun wensen en ideeën met betrekking tot en 
over de hulpverlening in deze buurt.
Vanuit deze doelstelling komen de buurtbewo- 
ners en de dienstverleners, oftewel de sociaal 
medische werkgroep en de dienstverleners van 
het Sm enw erkingsprojekt, sinds januari 1985 
ongeveer twee tot drie keer per jaar bijeen.
Van beide kanten wordt er in zo’n overleg 
informatie uitgewisseld, worden belangrijke 
signalen of problem en uit de buurt en uit de 
hulpverlening besproken en worden er beslui- 
ten genomen over problemen in de hulpverle- 
ning die gezamenlijk moeten worden aange- 
pakt.

In dat overleg is er voor de buurtbewoners die 
deel uit maken van de sociaal medische werk- 
groep een belangrijke rol weggelegd. Zij van- 
gen vaak makkelijker signalen op over proble- 
men in de buurt. Zij kijken soms iets anders 
tegen de hulpverleners zelf. Zij hebben hun 
eigen ideeën over wat goede en wat slechte 
hulpverlening is. D aardoor worden de dienst- 
verleners steeds weer min of meer gedwongen 
stil te staan bij de vraag of de hulpverlening 
goed genoeg funktioneert. „G oed  genoeg” in 
de ogen van zowel de hulpverleners zelf als in 
de ogen van de buurtbewoners.
Belangrijke funktie van het overleg tussen de 
sociaal medische werkgroep en de dienstverle- 
ners blijkt uit de steeds weer nieuwe ideeën die 
er vaak uit dit overleg voort komen. Niet alleen 
nieuwe ideeën maar ook nieuwe aktiviteiten. 
Gebruikelijk is inmiddels geworden dat die 
nieuwe ideeën en/of aktiviteiten altijd worden 
uitgewerkt door werkgroepen waaraan zowel 
enkele buurtbewoners als enkele dienstverle- 
ners deelnemen. Zodoende krijgt de samen- 
werking en het overleg tussen de buurtbewo- 
ners en dienstverleners steeds m eer kracht en 
diepgang.
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Zomervakantie aktiv iteitenKinderkamp van buurthuis Verzet

mee en geef je van te voren op. We gaan va 
tot 5 uur.

Maandag 10/8؛
een stripfigurendag in het buurthuis. We d 
spelletjes, maken stripfiguren na, en nog 
meer leuks van 11 tot 4 uur.
Dinsdag 11/8:
staat er een tent in het W esterpark waar we 
een voorstelling kunnen maken, samen 
echte artiesten. We gaan van 11 tot 4 uur. 
Woensdag 12/8؛
gaan we spelen en zwemmen en picknicken 
de Gaasperplas, van 11 tot 4 uur. Neem 
strippenkaart mee.
Donderdag 12/8:
gaan we naar Duinrel. We gaan om 9.15 wej 
zijn om 5 uur terug. H et kost /  5,- per kinc 
je moet je van te voren opgeven.
Vr^dag 14/8:
hebben we in de Posthoornkerk weer 
grootse afsluiting. Je mag je favoriete art 
playbacken, of zelf een lied zingen, een dai 
doen, een toneelstuk spelen. We verzame 
om m  en zijn om Vf> terug. Guders en ande 
zijn van 2 tot 4 welkom in de Posthoornkerl 
Als je nog iets wilt vragen kun je langskome: 
het buurthuis of even bellen naar Nita, bu 
huis Straat& Dijk, H outm anstraat 2, 
247589.

Zoals elk jaar zijn er ook deze zomer allerlei 
aktiviteiten voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Een deel van het programma is hetzelfde als dat 
van buurthuis Verzet, m aar op sommige dagen 
niet. Je kunt dus kiezen wat je het leukste vind 
om te doen. H ieronder staat het programma 
van buurthuis Straat & Dijk.
Alles is gratis, behalve als er iets bijstaat.

Maandag 3 augustus:
beginnen we met een speurtocht door de buurt. 
We verzamelen om Vi2 en zijn om ongeveer 4 
uur klaar.
Dinsdag 4/8:
gaan we hutten bouwen in het Rem brandtpark. 
Je moet brood en een strippenkaart meenemen 
en ouwe kleren aantrekken. We gaan van 11 tot 
5 uur.
Woensdag 5/8:
gaan we naar een kindertheatervoorstelling in 
het Vondelpark. Neem een strippenkaart mee. 
H et is van 2 tot 5 uur.
Donderdag 6/8:
gaan we naar speeltuin Drievliet met een grote 
bus. We vertrekken om 9.15 uur en zijn om 5 
uur terug. Je moet brood meenemen en het 
kost /  5,- per kind. G eef je van te voren op. 
Vrijdag 7/8:
gaan we met de trein naar Zandvoort. D at kost 
/  2.50 per kind. Neem brood en zwemspullen

Vorig jaar hebben de kinderen zich vermaakt 
met het bouwen van vlotten bij een bosm eertje.

In de eerste week van de zom ervakantie, 4 tot 
en met 10 juli, organiseert buurthuis Verzet 
weer een kampweek voor kinderen uit onze 
buurt.
We gaan dit jaar naar recreatiecentrum  ,,D e 
Zandpol” , bij Schoonebeek in D renthe. We 
logeren in een nieuw gezellig kampgebouw met 
diverse kleine slaapzaaltjes, welke uitkomen op 
de binnenplaats van het gebouw.
De accommodatie is goed voorzien van kookge- 
legeheid, toiletten en douches. H et recreatie- 
terrein heeft voor kinderen veel te bieden. E r 
zijn speelweides, speelplaatsjes, een grote kan- 
tine, een stuk bos en vlak naast het terrein is 
een natuurbad waar de kinderen, bij geschikt 
weer, onder ons toezicht kunnen zwemmen. 
D aarnaast bieden wij in deze week een uitge- 
breid programma.
Zoals alle jaren, gaat er ook dit jaar voldoende 
leiding mee om uw kind(eren) een fijne week te 
bezorgen.
Kinderen van 6 tot e r  met 12 jaar kunnen met 
ons mee.
H et kamp kost /  110,- m aar voor meer kinde- 
ren uit één gezin bestaan er kortingen.
Voor informatie en inschrijvingen kunt u te- 
recht in buurthuis Verzet, H em brugstraat 156, 
telefoon 840124, u  moet dan vragen naar 
Evert, Koos of iemand van de kampleiding. Bij 
inschrijven moet tenminste /  25.- inschrijfgeld 
worden betaalt.

Ingezenden brief
Beste redaktie,
net als de heer De Jong vind ik de reklame in 
buurt veel erger dan grafitti, want onder m 
trap zijn affiches voor produkten die e 
bedreiging voor onze gezondheid zijn.
Twee maal heb ik naar Eigen H aard geschrev 
om te protesteren. Als antwoord kreeg ik c 
zij mijn bezwaren wel erkenden؛ dat zij ook V 
mening waren dat tabak en alkoholreklame 1 
tegenovergestelde is van wat kinderen 
school leren, maar dat Eigen H aard het ge 
hard nodig had om de toenem ende geveli 
kladding, die zeer ontsierend is en statusver 
gend werkt, tegen te gaan.
Ik vind die reklame veel erger ontsierend 
statusverlagend en een slecht voorbeeld vo 
mijn kinderen.
RoseBerl

MIJN HOND? DOET DAT NIET!
alle macht zijn nest, m aar moest de ongelij 
strijd met de dood bekopen: zijn kop werd e] 
gebeten.

Wij vragen dan ook alle hondebezitters ٠١١١ h 
hond niet te laten zwemmen in de vijver van \ 
park (laat ze eventueel zwemmen in de Ha< 
lemmervaart) zodat de rust voor de fami 
Zwaan en andere vogels niet wordt verstoorc 
Nog beter zou het zijn als u uw hond gewo< 
aan de lijn zou houden, zoals ook verplicht 
IJw hond kunt u wel loslaten in de daarvo 
bestemde gedoogzones. D aar kunnen uw ho 
den naar hartelust rennen.

Drama in W esterpark
Eind mei zijn in de vijver van het W esterpark 7 
jonge zwanen geboren. D e vreugde daarover is 
groot. H et is dan ook een heel mooi gezicht te 
zien hoe deze grote zwanen de ,,lelijke eend- 
jes” opvoeden tot prachtige zwanen.

Deze vreugde is echter overschaduwd door het 
feit dat de nacht voor de geboorte vader Zwaan 
0،p gruwelijke wijze om het leven is gekomen. 
Het nest van de familie Zwaan werd belaagd 
door een hond. Vader Zwaan verdedigde met

Samen met de stadsreiniging 

voor een leefbare 

Spaarndam merbuurt!

De gemiddelde Am sterdam m er produceert per 
jaar ongeveer 550 kilo huisvuil, u  begrijpt dat 
de S t^srein ig ing veel werk heeft om al dat 
afval in te zamelen en af te voeren.

De S ^ ^ n d a m m erb u u rt nu is tot ,,actiegebied” 
verklaard. D at betekent dat uw wijk speciale 
aandacht krijgt van de medewerkers van de 
Stadsreiniging. M ochten er toch nog klachten 
zijn over de wijze van straatreiniging of het 
inzamelen van het huisvuil, belt u dat gerust 
met het rayon 2. van de Stadsreiniging. Zij 
zullen proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Ook de Reinigingspolitie surveilleert wat vaker 
in uw woonomgeving. Zij letten extra scherp op 
vervuiling door te vroeg of te laat neergezet 
huisvuil en verontreiniging door honden. Ook 
als u zich ergert aan fiets-, bromfiets- of 
autowrakken en andere vormen van vervuiling 
zorgt de Reinigingspolitie voor een oplossing. 
Met uw hulp maken we van de Spaarndammer- 
buurt een extra fijne werk- en woonwijk.

Houdt u zich daarom aan de huisvuildagen: 
maandag en donderdag, en biedt uw huisvuil 
aan in goed gesloten zakken, zonder uitsteken- 
de scherpe voorwerpen. Bundel grof vuil zoals 
planken en takken, en als u huisraad kwijt wilt, 
nemen we dat op de ophaaldag ook mee. Is het 
erg groot of veel, bel dan even van te voren. 
Maak voor uw kleine afval als patat-zakken of 
sig re ttenpak jes gebruik van de door de hele 
buurt geplaatste papierbakken, en gooi uw glas 
in de glasbak. Voor klein chemisch afval kunt u 
terecht op de rayonpost aan de 2e Hugo de 
G rootstraat 45, tussen 07.30 en 16.00 uur.

Tenslotte: laat uw hond niet de voor voetgan- 
gers bestemde straatgedeelten verontreinigen: 
uw medebewoners zullen u er dankbaar voor 
Zijn.

Tot slot nog enkele telefoonnummers: 
Stadreinigi^g, ravon 2 (o.a. Spaarndammer-
buurt): 8 1 .ت5ة.و
Reinigingslijn Stadsreiniging (informatie e.d.): 
589.11.11
Reinigingspolitie, rayons 2 en 13: 589.13.07

= 51=

Bewonersvergadering 
Nova Zem blastraat

Op 11 mei heeft er een vergadering plaats 
gevonden met de bewoners van de geherprofi- 
leerde Nova Zem blastraat. Uitgenodigd waren 
ook het wijkteam van de politie, de vandalisme- 
koördinator en de stadsreiniging. De bewoners 
konden hun problem en en bezxytfren kenbaar 
maken. D at waren er vele:

Zander uitputtend te willen zijn, kunnen de 
volgende zaken opgesomd worden: de aanleg 
van de kinderspeelplaats. Men ondervindt daar 
last van, niet zozeer van de kleine kinderen, 
maar vooral van de grotere jeugd, waar het 
speelplekje niet voor bedoeld is. E r werd in de 
vergadering op gewezen dat deze overlast van 
korte duur zou zijn, omdat elders in de buurt 
meer speelvoorzieningen voor de grotere jeugd 
zullen worden aangelegd.

Er waren klachten over nog niet geplaatste 
fietsrekken, over het feit dat er eigenlijk nog 

.een  drempel ontbrak, en het feit dat de 
Bontekoestraat is afgesloten voor het door- 
gaand verkeer waardoor er nu sluipverkeer 
ontstaat over de stoepen heen. H et laatste 
probleem zou door een intensievere kontrole 
door de politie kunnen worden opgelost; de 
fietsrekken zullen worden geplaatst.
Een ander probleem  vormde het gesleutel aan 
auto’s op de openbare weg. H et is echter niet 
verboden indien men m aar niet de weg ver-' 
vuild. In dat geval kan de politie pas optreden. 
D at doen ze ook als ze gebeld worden.

Veel klachten waren er ook over de vervuiling 
van de straat: papier, vuilnis, hondenpoep ed. 
Daarvan werd gezegd dat dat een gem een' 
schappelijke verantwoordelijkheid is. De stads- 
reiniging kan het niet alleen. Wel zal de 
stadsreiniging extra papierbakken plaatsen, en 
extra zorg besteden aan het terrein bij het 
Behouden Huis. De r^nigingspolitie kontro- 
leert elke week of er niet te vroeg of te laat 
vuilniszakken worden buitengezet. Bekeurin- 
gen kunnen dan volgen. Overwogen wordt ook 
of er geen speciale aandacht van de reiniging 
kan komen voor deze straat. Zij zijn daartoe 
wel bereid m aar hun mogelijkheden zijn be- 
perkt. Belangrijk is dat mensen zelf ook zorgen 
dat de straat niet v e ^ u ild  niet te vroeg vuilnis ؛
buiten plaatsen, geen papier uit het trappenhuis 
op straat gooien. D aar is niet tegenaan te 
vegen. En honden niet op de stoep laten 
poepen.

Afgesproken is om na de zom ervakantie nog- 
maals bij elkaar te komen om te kijken of de 
problemen met de gezamenlijke aanpak van 
bewoners, stadsreiniging en politie, zijn ver- 
minderd en of de uitgevoerde maatregelen 
succes hebben gehad.

Joger de Jong



TURFSCHIP
AKTIEKOMITEE ZEEHELDENBUURT

Spreekuur: ل . Eerdhuyzen, dinsdag ٧^٨  half 2 en half 4, tel. 380668 

Secretariaat G. H. Lasschuit, ٧ . Heemskerkstraat 12, tel. 254664 

Vergaderadres: ٠١ Turfschip, Roggeveenstraat 12

DEAANHOUDER WINT
Portieken Bokkinghangen worden afgesloten

op tafel brengen en de G em eente ƒ 40.000,00, 
totaal dus /  140.000,00, zodat er nog een tekort 
van /  35.000,00 was, waar nog een oplossing 
voor gevonden moest worden.
Het A KZ en de w ethouder vonden dat de 
woningbouwvereniging het resterende bedrag 
moest bijpassen, omdat zij tenslotte ook de 
hogere h^ren ontvangt.
De woningbouwvereniging wilde tijdens dat 
gesprek géén positieve uitspraak doen, maar 
men heeft wel toegezegd de situatie met het 
bestuur te bespreken en binnen 14 dagen het 
resultaat bekend te maken.
En men hield zijn woord.
Op 26 mei j.1. ontvingen wij van Eigen H aard/ 
Labor het verheugende nieuws dat zij het 
ontbrekende bedrag van /  35.000,00 alsnog 
zullen bijpassen.
Binnenkort zal dus de afsluiting van de portie- 
ken van het complex Bokkinghangen een feit 
zijn.
Wel zullen de bewoners van het complex /  2,00 
verhoging op de servicekosten m oeten gaan 
betalen voor de nieuwe hallofooninstallatie. 
Daarover ontvangen zij binnenkort een brief 
van Eigen Haard.
Toch zijn wij als A K Z blij met dit resultaat en 
wij bedanken alle instellingen en organisaties 
voor hun medewerking en hun ondersteuning. 

Aktiekomitee Zeeheldenbuurt

Reeds lange tijd ondervinden de bewoners van 
de Bokkinghangen overlast van slapende men- 
sen en spuiters.
D aardoor ontstaat veel ergernis, onrust en 
angst in de buurt.
De bewoners willen, terecht, dat de portieken 
afgesloten worden met deuren met electrische 
ontgrendeling, bellen en hallofoons, zodat het 
complex dan niet m eer voor iedereen toeganke- 
lijk is.
Het is echter niet zo simpel om zo’n komplex 
afgesloten te krijgen. D at kost namelijk veel 
geld en iemand moet dat betalen.
Om dat voor elkaar te krijgen moet er veel tijd 
en energie ingestoken worden.
Soms denken de mensen dat als zij niets horen 
er dan zeker ook niets gebeurt, maar niets is 
minder waar.
Achter de schermen, en dus niet voor iedereen 
te zien, gebeurt een hele hoop.
Er wordt regelmatig vergaderd en overlegd met 
W.B.V. Eigen H aard/Labor, de G em eente en 
het AKZ.
Op 7 mei j.1. vond er op het stadhuis een 
gesprek plaats tussen bovenstaande organisa- 
ties en de wethouder voor stadsvernieuwing en 
volkshuisvesting Dhr. L. Genet.
Tijdens die vergadering bleek dat de totale 
kosten voor het projekt /  175.000,00 bedragen. 
De woningbouwvereniging wilde /  100.000,00

foto: B. Helmers

comité wijkverbetering

SPAARNDAMMERBUURT

advies- en informatiecentrum, spaarndammerstraat 143 

1013 TG Amsterdam tel. 825853
ي

tenaantal te gebruiken, maar volgend jaar zal 
bij veel bewoners een extra huurverhoging 
kunnen worden gerekend (huurharmonisatie). 
Als een huis opnieuw verhuurd wordt, mag de 
eigenaar door dit systeem de huur met /  20,- â 
/  30,- verhogen. V oor mensen die nu te veel 
huur betalen en voor huurverlaging in aanmer- 
king komen, zijn de gevolgen nog erger. Hun 
maximaal redelijke huur komt /  30,- tot /  40,- 
hoger te liggen dan met de oude punten. Voor 
veel mensen zal dat betekenen dat ze helemaal 
geen huurverlaging meer kunnen krijgen. Ook 
voor mensen die verleden jaar huurverlaging 
hebben aangevraagd kan dit gelden, omdat 
deze puntentelling met terugw erkende kracht 
per 1 juli 1986 ingaat!
H et c w s  vindt dit een schandalige zaak en zal 
ook in eventuele stedelijke akties haar steentje 
bijdragen.
H eeft u een huurverhoging van meer dan 2% 
aangezegd gekregen op grond van de puntentel- 
ling van uw woning, kom dan langs bij het 
CWS, S ^arndam m erstraat 143. H et spreekuur 
is op dinsdag, woensdag en donderdag van 
10-12 uur.

Servicekostenverhnging 

aUeen na een ه1ءةزل pجسم ة  
afrekening
Dit jaar mogen de servicekosten alleen worden 
verhoogd als de woningbouwvereniging of huis- 
baas een deugdelijke (jaar)afrekening van de 
servicekosten over het afgelopen jaar (1986/ 
1987) aan de huurders heeft toegezonden.
Dit is een belangrijke verbetering voor de 
huurders!
Geen goede en deugdelijke afrekening van de 
servicekosten, geen verhoging dit jaar!! 
W anneer u van mening bent dat u geen 
deugdelijke afrekening heeft gekregen of wan- 
neer u helemaal geen afrekening heeft ontvan- 
gen, kom dan naar het CWS, Spaarndammer- 
straat 143. H et spreekuur is op dinsdag, woens- 
dag en donderdag van 10 to t 12 uur.

W oonomgevmgspunten 
verhoogd
Vrijwel gelijk met de huurverhoging van dit 
jaar, heeft de huurcommissie in Amsterdam 
een nieuwe beoordeling gemaakt van de woon- 
omgeving in de verschillende buurten van de 
stad. In alle stadsvernieuwingsbuurten zijn deze 
punten voor de woonomgeving drastisch ver- 
hoogd. Zo ook voor de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt. Een schandalige zaak!
De hoogte van de huur van een woning is 
afhankelijk van het aantal punten dat de 
woning heeft. H oe hoger het aantal punten, 
hoe hoger de huur die voor een woning betaald 
moet worden. Naast de grootte van de woning, 
de aanwezigheid van voorzieningen als centrale 
verwarming, douche enz،, de ouderdom van de 
woning, krijgt iedere woning punten op grond 
van de a؛mtrekkelijkheid van de woonomge- 
ving. Hoeveel punten er voor de woonomge- 
ving gerekend worden, hangt af van hoeveel 
openbaar vervoer, winkels, cafés, culturele en 
sociale voorzieningen (sporthal, ziekenhuis, 
theater) er in de buurt van de woningen zijn en 
of er veel groen in de buurt was.

Tot nu toe was het aantal punten voor de 
woonomgeving voor de gehele spaarndamm er- 
en Zeeheldenbuurt 8. De huurcommissie heeft 
nu per straat de punten vastgesteld en zoals 
gezegd, die zijn allemaal hoger. Een paar 
voorbeelden:
A ssendelftstraat 12,5, Spaarndammerstraat 
12,5, ?olanenstraat 15, Nova Zemblastraat 
14,25, Oostzaanstraat 12 en als klap op de 
vuurpijl Zaanhof 16,5 punt. Ter vergelijking: 
de H erengracht heeft 14,5 tot 16,25 punten en 
de Koningslaan bij het Vondelpark 16,25 en de 
Henr. Bosmanstraat in Nieuw Zuid 14! 
Concreet zal de invoering van deze schijnbaar 
exacte waardering per straat van de woonomge- 
ving op den duur voor iedereen een huurverho- 
ging betekenen. Dit jaar hebben de woning- 
bouwverenigingen besloten nog het oude pun-

Vakantie en sociale verzekering
rechtstreeks door het ziekenfonds vergoed. 
Medicijnen moet u altijd direkt afrekenen. De 
rekening, waarop soort en hoeveelheid moet 
staan, wordt u door het fonds terugbetaald. 
Voor plotselinge kiespijn behoort u uw sane- 
ringskaart te kunnen overleggen. Vraag ook 
hier om een gespecificeerde kwitantie, die u 
weer terug betaald wordt.
Vakantie in buitenland
Als verzekerde heeft u recht op dezelfde 
medische verzorging als de verzekerden van 
zowel de EG  als van een aantal *
Het ziekenfonds inform eert u desgewenst over 
wat u moet doen om in het buitenland (voor 
rekening van het fonds) medische hulp in te 
roepen.
Het recht op medische hulp is echter bijna 
nergens zo goed geregeld als in N ederland. Het 
kan dus voorkomen dat u bepaalde voorzienin- 
gen zelf moet betalen. Extra reis- en verblijf- 
kosten als gevolg van ziekte of ongeval worden 
bovendien ook niet vergoed. Al deze risico’s 
maken een goede reisverzekering noodzakelijk. 
Het voordeel is dat u dan ook verzekerd bent 
voor diefstal of vermissing.

Vakantie en werken
Als u werkt en u wordt ziek, dan heeft u recht 
op ziektewet. W ordt u ziek tijdens vakantie in 
Nederland of België, dan moet u m eteen uw 
werkgever op de hoogte stellen. Is het bedrijf 
gesloten, waarschuw dan de bedrijfsvereniging. 
Buiten Nederland en België kunt u ziekengeld 
aanvragen bij het verzekeringsorgaan van het 
vakantieland (vraag het adres van tevoren na). 
Bij uw aanvraag voor ziekengeld moet wel een 
verklaring van de geraadpleegde arts overlegd 
worden, waarin de aard van de ziekte vermeld 
staat, u  moet wel aangeven dat u niet alleen 
medische hulp, maar ook ziekengeld wilt. 
Vermeldt u wel uw verpleegadres, uw woona- 
dres en het adres van werkgever/bedrijfsvereni-

Wordt u ziek in een land waarm ee geen verdrag 
bestaat, vraag dan om een verklaring van een 
plaatselijke arts. Deze verklaring stuurt u ver- 
volgens zo snel mogelijk — eventueel via uw 
w erkgever— naar de bedrijfsvereniging.

Voordat u onbezorgd met vakantie kunt gaan, 
moet een aantal zaken goed geregeld worden, 
?aspoort, geld en huisdieren worden niet zo 
gauw vergeten, maar denk ook aan uw (sociale) 
verzekeringen.

Vakantie en uitkeringen
Heeft u een uitkering en bent u nog geen 65 
jaar (met A O W ), neem dan altijd kontakt op 
met de uitkerende instantie. D aar vertelt men u 
precies onder welke voorwaarden uw uitkering 
doorbetaald wordt.
Het is ,in het algemeen toegestaan om met 
behoud van W W -uitkering gedurende een be- 
paalde periode met vakantie te gaan. u  moet 
de voorgenomen vakantie wel ruim van tevoren 
(1 â 2 maanden) doorgeven aan de bedrijfsver، 
eniging. Als er bezwaren zijn, dan stelt de 
bedrijfsvereniging u hiervan op de hoogte.
Bij een WWV-, IOA W  of bijstandsuitkering 
(ook RWW) moet u tijdig bij de sociale dienst 
i^orm eren . u  heeft recht op vier weken 
vakantie per jaar. Voor ouderen kan deze 
periode verlengd worden tot max. drie maan- 
den.
Als u een ziektewetuitkering heeft, bent u 
verplicht om het vakantie-adres in Nederland 
door te geven aan de bedrijfsvereniging. Voor 
een vakantie in het buitenland moet u zelfs 
uitdrukkelijk toestemming hebben. De toe- 
stemming wordt u geweigerd als de vakantie het 
herstel in de weg staat.
De W AO en A A W  kennen een meldingsplicht 
als uw verblijf in het buitenland langer gaat 
duren dan vier weken. In dat geval moet u de 
bedrijfsvereniging tenminste 2 m aanden van te 
voren op de hoogte stellen.

Vakantie en z iekenfonds
Ga voor uw vertrek langs het ziekenfonds. 
D aar kan men alles vertellen over uw rechten 
en plichten.
Vakantie in Nederland
Met geldige ziekenfondspapieren kunt u in 
eigen land praktisch bij iedere huisarts terecht. 
Als de arts kontante betaling vraagt, dan krijgt 
u dat van uw ziekenfonds (na overleggen 
kwitantie) terug. Specialistische hulp wordt
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Dit zijn kleine stukjes grond van maar enkele 
vierkante meters g ^ o t ,  waarop in zeer beperk- 
te mate gewassen kunnen worden geteeld. Men 
zou ze kunnen vergelijken met het tuintje dat 
veel woningen op de begane grond hebben. 
Sehoffeltuintjes zijn er dan met name voor 
mensen die op 1, 2 of 3 hoog wonen. Deze 
tuintjes zijn ook vooral bedoeld als kennisma- 
king met het tuinieren. De oppervlakte zou 
kunnen variëren van 10 tot 25 m2. Schoffeltilin- 
tjes m oeten heel dicht bij de woning liggen, 
bijvoorbeeld op de gemeenschappelijke bin- 
nenterreinen van grote bouwblokken. 
Voorbeelden van sehoffeltuintjes kan men vin- 
den in H olendrecht en Nellestein (ten zuiden 
van de Bijlmer), maar ook her en der in 
Jordaan of Nieuwmarktbuurt. Een belangrijk 
punt bij schoffel- en nutstuintjes is het beheer 
en toezicht.
Na deze uiteenzetting zal wellicht bij menigeen 
de vraag rijzen of het een en ander ook 
praktische betekenis heeft voor de " 
m erbuurt؛ of dit alles ook toepasbaar is. Welnu, 
een kant en klaar recept om zulke tuintjes aan 
te leggen is er niet. A llereerst is het nodig om te 
weten of er behoefte aan is. Uit een onderzoek 
dat de gemeente in augustus 1982 in het 
W esterpark heeft gehouden, bleek dat tiental- 
len buurtbewoners liefst direct aan zo’n tuintje 
zouden beginnen. Een ander onderzoek, dat 
door de buurtorganisaties in diezelfde tijd is 
gehouden, bevestigt dit beeld.
Dit jaar heeft onze buurt dan ook zijn schoffel- 
tuinen-complex gekregen. H et is gelegen in het 
binnenterrein dat omgeven wordt door De 
Bogt/W esterbeer en het Houtrak.

Eten van eigen tuin.
Hier volgt een kort verslag van één van de
,,schoffelaars” :
,,Al woon ik drie-hoog-achter, nu heb ik dan 
toch mijn ,,huis met een tuintje” , en dat 
midden in de Spaarndam m erbuurt؟ D at m’n 
tuintje niet direct aan mijn huis grenst, vind ik 
niet zo erg. De beschikking hebben over zo’n 
lapje grond is al een weelde in een grote stad als 
Amsterdam. H et schoffeltuintje is ruim 20 m2 
groot, en dat lijk me precies genoeg om in je 
eentje te bewerken, naast werk, studie en/of 
andere bezigheden. W ant met het onderhouden 
van zo’n tuintje ben je eigenlijk voortdurend 
bezig, al is de hoeveelheid werk die je erin moet 
steken de ene periode wat meer dan in de 
andere, afhankelijk van het seizoen.
Bij het begin moest eerst de hele tuin omgespit 
worden om de grond los te maken en er lucht in 
te brengen. D at is nodig om later de groei van 
de wortels en daardoor van de hele plant te 
bevorderen. Met het onkruid-vnj maken en het 
verwijderen van stenen en andere ongerechtig- 
heden mee was dat best een hele klus. Al 
werkende kreeg ik goede hoop voor de toekom- 
stige groei en bloei van m’n tuintje: de aarde zit 
vol regenwormen, torren en andere beestjes, en 
dat betekent dat het vruchtbare grond is...
Een paar weken later werd die hoop inderdaad 
bevestigd: het zaaigoed kwam — mede door de 
malse regenbuien van de afgelopen tijd — in 
groten getale op. D at zal nog wat worden in de 
toekomst; ik zal volop ,,van eigen tuin” kunnen 
eten. Behalve diverse kruiden en groenten 
komen er ook bloemen in mijn tuintje. Als die 
gaan bloeien, geeft dat een fleurig gezicht, en 
bovendien kan ik er zo af en toe wat afsnijden 
om binnen in een vaasje te zetten. Zo heb ik er 
dubbel plezier van.
Verder ben ik van plan binnenkort op de markt 
nog wat voorgetrokken kiemplanten, zoals to- 
m atenplanten, aardbeien, koolplantjes e.d. en 
misschien nog wel een bessenstruikje te kopen. 
Er is zoveel mogelijk!
H et werk in zo’n schoffeltuintje levert een 
heleboel op: je krijgt meer besef voor hoe alles 
groeit en bloeit — de tijd tussen dat piepkleine 
zaadje en het oogsten maak je zelf helemaal 
mee. Bovendien zijn de kosten om zaad en 
kiemplantjes aan te schaffen gering, als je ziet 
wat de opbrengst kan zijn. V erder draag je als 
schoffelaar op deze manier persoonlijk zorg 
voor een beter aanzien van je eigen buurtomge- 
ving. Wat zal het binnenterrein van De Bogt/ 
W esterbeer/H outrak er binnenkort fleurig bij 
staan!
Als laatste, wat minder vrolijke noot in het 
geheel, heb ik een verzoek aan de hondenbezit- 
ters, die gewoon zijn langs het schoffeltuinen- 
complex hun hond(en) uit te laten. Kunt u er 
voor zorgen dat dat ergens anders gebeurt, 
desnoods langs (in?!) de perken aan de andere 
kant, want ik kan ٧ verzekeren dat het werken 
in de tuin een stuk minder aangenaam is met de 
reuk van een (vers gedraaide) hondedrol vlak 
naast het hek in je neus, om van de andere 
overlast die het normaal al op straat bezorgt, 
nog maar niet te spreken ...”

stichting beheer van woonomgeving Spa^dammer- en
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Sctaffeltuinen-complex 
De Bogt 
Westerbeer/Houtrak
Volkstuinieren is in Amsterdam een populaire 
bezigheid. Hoewel de bevolking de laatste 15 
jaar is afgenomen, is de belangstelling voor 
volkstuinen gegroeid, o p  dit moment zijn er 
meer dan 6000 in de stad, verdeeld over 33 
tuingroepen. De dichtst bij de spaarndam m er- 
buurt gelegen tuingroep is ,,Zonnehoek” , ten 
noorden van de Spaarndammerdijk (bij het 
Brediusbad). H ier liggen 70 tuintjes. Langs de 
H aarlem m er spoorlijn liggen vervolgens ,,Nut 
en G enoegen” (396 tuinen) en ,,Sloterdijker- 
m eer” (264 tuinen). Zoals velen zich zullen 
herinneren waren er vroeger in de Overbraker- 
polders nog veel m eer tuintjes. Om nieuwe 
spoorwegen te kunnen aanleggen zijn veel 
daarvan verdwenen.
Toch zijn er ook problem en. Zo zijn er in de 
loop van de tijd steeds meer regels gekom en, 
die het gedrag op de volkstuinen en het gebruik 
ervan bepalen. Vaak is het verboden alleen
maar groenten te verbouwen. In plaats van de 
mogelijkheid om op een creatieve manier een 
eigen huisje in elkaar te timmeren, ontstaat er 
meer en m eer de tendens om (verplichte) 
standaard huisjes neer te zetten. Deze huisjes 
zijn natuurlijk ook stu iken  duurder. Als je aan 
de beurt bent om een tuintje te huren blijkt dan 
dat je zo’n huisje van de vorige eigenaar moet 
overnemen. Dat kan (maximaal) /  550,- per 
betekenen, zodat men voor een huisje van 28 
m2 meer dan /  15.000,- moet betalen. Bij zulke 
bedragen wordt het langzamerhand de vraag of 
je nog van een ,,volkstuin” mag spreken.
De afgelopen jaren is er een tendens die wijst in 
de richting van een veranderde behoefte t.a.v. 
volkstuintjes. Dit komt voor een belangrijk 
deel door de economische teruggang waar 
iedereen mee te maken heeft. Deze teruggang 
heeft voor veel mensen o.a. de volgende 
cons<^uenties:
1. D oor minder inkomsten en sterk gestegen 
woonlasten en kosten van het levensonder- 
houd, kan men minder uitgeven aan recreatie. 
Vooral niet aan dure dingen als sta-caravans, 
dure volkshuisjes, verre vakantiereizen met de 
auto of het vliegtuig. De recreatie moet goed- 
koper en dichter bij huis.
2. Veel mensen hebben geen baan meer. Dat 
betekent niet dat ze werkloos thuis willen 
zitten. Voor veel van hen is het zelf tuinieren en 
vooral het verbouwen van groenten en kruiden 
zeer aantrekkelijk: men heeft zo een zinvolle 
tijdsbesteding. Tuinieren is bij uitstek een 
creatief proces van samenwerken met de na- 
tuur, waarbij de kosten kunnen worden gedekt 
door de opbrengst (groente, fruit). Naast deze 
vooral economische motieven is er de laatste 
jaren een toenem ende belangstelling voor een 
meer gezonde ,,biologische” manier van groen- 
ten telen.
In het nieuwe structuurplan van de gemeente 
Am sterdam , dat dit jaar door de gem eenteraad 
zal worden vastgesteld, wordt onderscheid ge- 
maakt tussen ,,gewone” volkstuinen (verblijfc- 
tuinen), nutstuinen en schoffeltuinen.

De volkstuin

?akweg zo’n 22 jaar geleden had ik een 
werkgever die een tuinhuisje had gekocht aan 
de s^ ^ n d a m m e rd ijk  naast het oude kerkhof 
Barbara. D at was de reden dat ik daar wel eens 
kwam, en er dus nog wel eens rondwandelde 
met mijn man en mijn oudste dochtertje. Wij 
vonden het leuk daar. H et was (nog trouwens) 
een mooi wandelpark en je voelde je echt 
buiten terwijl het zo dicht aan de stad ligt. Toch 
vonden wij het echt iets voor oudere mensen. 
Totdat ons tweede kind geboren moest worden 
en we al snel merkten dat de spoeling knap dun 
zou worden en we vakanties in de toekomst wel 
konden vergeten. Steeds meer vonden we dat 
we moesten zorgen iets te krijgen om de 
zomermaanden een beetje lekker in de zon 
door te brengen. 3 hoog in de stad is maar 3 
hoog in de stad, niet waar?
Kortom, we besloten eens te gaan kijken of 
zo’n volkstuin voor ons wat zou zijn. En ja 
hoor, wij konden een stuk grond huren als we 
bereid waren daar een huisje op te bouwen. 
Dat hebben we gedaan en al wonende (de 
zomermaanden) kwamen we al snel tot de 
ontdekking dat zo’n volkstuin juist voor jonge 
mensen met kleine kinderen een eldorado is. 
Van april tot septem ber wonen we daar dus al 
21 jaar. Kinderen konden gewoon naar school 
en thuiskomend genieten van elk half uurtje 
zon dat er is.
Steeds meer raken wij overtuigd dat het zowat 
het enige is dat ook nog betaalbaar is hoewel 
het met de jaren natuurlijk toch aanmerkelijk 
duurder is geworden. M aar als je vergelijkt met 
caravanstaanplaatsen is het toch goedkoop. Wij 
betalen per jaar ongeveer /  500.-, dat is afhan- 
kelijk van de grootte van het stuk grond.
Er is inmiddels een hoop veranderd want ik heb 
nog bij die enkele kraan die er op de laan stond 
mijn andijvie gewassen. Nu hebben we stro- 
mend water. Toen ik het huisje pas had hielden 
we elk jaar een volksverhuizing: bedden, pot- 
ten en pannen. Nu in de loop der jaren is dat 
ook over gegaan. Je hebt nu alles dubbel. E r 
zijn altijd mensen om je heen die weer wat 
kwijt m oeten, een stoel of wat kopjes. Zo 
hebben wij dat opgebouwd en we zijn eigenlijk 
heel rijk. W ant het is tegenwoordig een hele 
luxe zo’n volkstuintje. Ik hoor steeds meer 
mensen die niet m eer op vakantie kunnen. H et 
is treurig genoeg. D aarom  ben ik blij dat 
inmiddels 2 van mijn dochters ook een huisje 
hebben. Zij genieten er ook volop van en nu 
ook ons kleinkind.
Neem eens de moeite en wandel er eens 
doorheen.
H et is echt de moeite waard. Wellicht is een 
dergelijke tuin ook iets voor u!

Coby de Vogel

Zeeheldenbuurt
Eén van de jongste loten ontsproten aan de 
wijkopbouworgaanboom is de Stichting Beheer 
van Woonomgeving. In het najaar van 1985 is 
zij opgericht op initiatief van de buurtorganisa- 
ties. Zij heeft als doelstelling het in stand 
houden en onderhouden van openbare terrei- 
nen in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, 
alsmede het verwerven van het beheer over 
deze terreinen en het bevorderen van de 
rekreatieve exploitatie daarvan en voorts alles 
wat daarmee in de ruimste zin verband houdt.

De aanleiding tot oprichting van deze stichting 
is, dat op dit moment binnenterreinen in de 
buurt afgesloten zijn, m aar in principe open 
zouden kunnen zijn. De stichting streeft er naar 
deze terreinen toegankelijk te maken voor 
omwonenden en overige buurtbewoners. H et is 
onaanvaardbaar, dat door bezuinigingen van de 
overheid, in een buurt die weinig groen bezit, 
het wel aanwezige groen onbenut blijft.

Een voow aarde van de omwonenden is, dat er 
afdoende toezicht moet zijn om negatieve 
effekten als inbraak en vernielingen te voorko- 
men. Alleen wanneer er m aatregelen getroffen 
worden om deze belemmeringen op te heffen, 
kan er gedacht worden over open binnenterrei- 
nen. Regelmatig toezicht en garanties voor het 
op vaste tijden openen, m aar vooral sluiten van 
deze terreinen, zijn voorwaarden om deze 
binnenterreinen toegankelijk te maken، H et in 
eigen beheer nemen en zelf zorgen voor het 
onderhoud zal de betrokkenheid vergroten en 
vernielingen tegengaan، Ook een aantal voor- 
zieningen, zoals speelwerktuigen, die nu we- 
gens gebrek aan menskracht ongebruikt blij- 
ven, zullen worden opgenomen in het beheer 
door de stichting, zodat ook deze voorzieningen 
ten goede komen aan de buurtbewoners.

De stichting zal ook het beheer op zich nemen 
van een aantal choffeltu inen, die aangelegd 
worden tussen het bejaardenhuis de Bogt/ 
W esterbeer en de nieuwbouw in de Houtrijk- 
straat. H et gaat hierbij om kleine stukjes grond 
waarop in beperkte mate groente en/of fruit 
en/of bloemen kunnen worden geteeld. Deze 
tuintjes moeten door de gebruikers zelf onder- 
houden worden.

Het beheer middels zelfwerkzaamheid kan het 
best worden aangepakt op buurtnivo, want 
uiteindelijk zijn het de buurtbewoners zelf die 
het best weten wat er mis is in de straat, in de 
binnenterreinen en op welke plek wat moet 
gebeuren. Vooral voor eenvoudige zaken kun- 
nen er snel oplossingen komen als ze op 
buurtnivo worden aangepakt. Nu blijven sim- 
pele maatregelen vaak nog uit omdat ze voor de 
gemeente te bewerkelijk zijn.

De stichting heeft behoefte aan buurtbewoners 
٥١١١ de organisatie te versterken. H et inzicht en 
de kennis van deze mensen is nodig voor het 
goed kunnen funktioneren van de stichting.

Kunnen wij rekenen op uw medewerking? 
K ontaktadres؛ Polanenstraat 174, telefoon 
860578.



geboren en getogen is, sterk beïnvloed door de 
gebeurtenissen daar. Toen hij vijf jaar was, 
verdween zijn vader. Die was aktief in de 
anti-apartheidsbeweging, en moest daarom 
steeds onderduiken, opgejaagd, niet meer bij 
vrouw en kinderen.
Vele zwarte mannen leven zo. De vrouw wordt 
dan hoofd van het gezin, en moet alleen 
opdraaien voor alle zorgen en het inkomen. Zo 
leveren de zwarte vrouwen vaak hun bijdrage 
aan de strijd tegen de apartheid in dat ver- 
seheurde land.
M oeder Masiphula zei tegen haar kinderen dat 
hun vader ,,dood” was. Ze konden hem immers 
niet meer ontmoeten-

M oeder werkte in één van de rijke woonsteden. 
Ze moeht alleen op donderdag heen en weer 
naar huis, om geld af te geven voor de 
kinderen

Deze werden al gauw uit hun huis gegooid, en 
hebben een tijd illegaal bij hun moeder ge- 
woond. Als je ouder dan 16 bent, kun je, 
zonder pasje, gearresteerd w orden؛ en Masi- 
phula mocht niet meer in zijn geboorteplaats 
wonen. Dus trok hij bij zijn tante in. 
M omenteel woont hij in N ederland, om werk te 
doen voor het A N C., en dus tegen de apartheid 
in Zuid-Afrika.

Wat vond hij van de buurtband? En van de 
bijeenkomst? Hij was blij dat onze buurt met de 
buurtband bezig gaat. Een voorbeeld van hoe 
het kan, in een ander land. Hij had genoten van 
de ,,Toffe Jordanezen” , maar vertelde het 
diepst onder de indruk te zijn van al die 
Ondertekeningen.
Kunnen wij in Nederiand bijdragen aan verbete- 
ring van de situatie voor de zwarte bevolking in 
Zuid-Afrika?
Ja, zeker, als we maar luisteren naar hun 
behoeften. Vraag؟ de zwarte bevolking om een 
handelsboykot? Dan moeten wij bij de Neder- 
landse regering aan dringen tot een olie- en 
overige handelsboykot. Nederland heeft oude 
banden met Zuid-Afrika; daar moeten we 
gebruik van maken. M oeten we daarvoor naar 
Den Haag? ,,G a dan naar Den H aag” We 
m oeten alle manieren aangrijpen om invloed te 
hebben op de Zuid-Afrikaanse regering, want 
zoals nu kan het niet lang meer blijven. En 
mogelijk kan de buurtband ook een rol spelen 
in dat geheel.
Nawoord: Het bovenstaande is een weergave van 
het boeiende verhaal dat Masiphula Mbongua 
ons vertelde op de buurtoand-b؛jeenkomst. Het 
is een lang verhaal geworden, maar is toch een 
samenvatting.
Enkele opmerkingen maakte hij niet op 17 mei, 
maar wel bij andere gelegenheden waar hij het 
woord voerde.
Zodoende gaf hij veel informatie waar we bij de 
buurtband wat aan kunnen hebben.
Laten we die buurtband uitbouwen; we hopen 
dat velen van de lezers een bijdrage zullen 
leveren.

Gera Elgersma

Alexandra is een zwarte ,,voorstad” (township, 
noemen ze het in Zuid-Afrika) van Johannes- 
burg, net als Soweto. Van de bewoners is 80% 
zwart, en 20% gekleurd.
Wat gezegd wordt over A lexandra, geldt ook 
voor de meeste andere townships.
Ligging: Alexandra ligt tussen twee zéér rijke 
(natuurlijk blanke!) woonwijken in — op veili- 
ge afstand daarvan natuurlijk, in dat land van 
de apartheid. Tussen Alexandra en Johannes- 
burg ligt een uitgestrekt industrieterrein — heel 
handig, vindt de regering, want zo wonen de 
arbeidskrachten dichtbij hun werk.
Aan de vierde kant ligt een legerbasis. Gok dât 
heeft een bedoeling natuurlijk: bij eventuele 
onrust in het zwarte woongebied, kan snel 
ingegrepen worden. Je ziet hoe geraffineerd 
alles in elkaar zit.
Geschiedenis: Alexandra had voor de regering 
van Zuid-Afrika steeds een ,,voorbeeld- 
funktie” ; daarom werden nieuwe ideeën aller- 
eerst daar geprobeerd. De geschiedenis van de 
township is zo een heel roerige geworden, vol 
veranderingen.
In de jaren ’70 mocht A lexandra opeens niet 
meer bestaan. De bewoners werden gedepor- 
teerd, naar o.a. Soweto, en 40% van de huizen 
werden vernield.
Maar er kwam nieuwbouw, en hoe: E r werden 
zes woonblokken neergezet, voor in totaal 
4.000 mensen. Mannen en vrouwen apart, 
tenslotte waren die alleen m aar interessant als 
arbeidskracht.
Kleine winkeltjes in zo’n woonkazerne, en zo 
kon het gebeuren dat af en toe de deuren naar 
buiten werden afgesloten, van re^ringsw ege, 
aan de buitenkant dus. Gevangene in eigen 
land...
Is het wonderlijk, dat M bongua bij zulke 
dingen de to n s ^ ra tie k a m p e n  van de nazi’s 
aanhaalde?
De woongebouwen zijn nog steeds bewoond. 
Maar of de plannen van de regering nu uitgeput

Alles is er immers op gericht om het verzet in 
Alexandra onder de duim te honden.
Alexandra in/en verzet: W ant verzet l's er in die 
zwarte woongemeenschap. Al sinds de jaren ’50 
is Alexandra het centrum van de anti- 
^arthe idsstrijd . Alle huur- en andere akties 
zijn daar gestart. Nelson M andela verbleef er 
vaak; daar is hij gearresteerd.
Enkele jaren geleden hebben de bewoners 

helemaal de macht overgenomen. De bewoners 
georganiseerd in straatkom m itees, regelden 
zelf hun watei^oorziening, onderwijs, vuilnis- 
ophaaldienst.
Maar natuurlijk pikte de Zuid-Afrikaanse rege- 
ring dit niet. E r werd ingegrepen op een 
keiharde manier: 40 doden, vele gewonden, 
massale arrestaties, van kinderen en volwasse-
nen-■-

Het leven van Masiphula Mbongua: Natuurlijk 
foto: H. Rompa is het leven van de spreker, die in Alexandra

Toespraak Masiphula Mbongua
een  sa m e n v a ttin g
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Dem onstratie voor Shell 
uit Zuid-Afrika

Velen zullen het misschien niet weten maar in 
onze buurt is een Shell-benzi^epomp, aan de 
Westerdoksdijk. Shell is een belangrijke steun- 
pilaar van de ^ a r th e id s^ o n o m ie , met zijn 
olieleveranties, ook aan leger en politie, en met 
zijn beschikbaar stellen van kapitaal en techno- 
logie voor Zuid-Afrika.
Daarom is er op 22 mei door de Gouden Reaal 
Anti A ^ ^ e id s g r o e p  (G .R .A .A .G .) een eer- 
ste demonstratie georganiseerd op de Wester- 
doksdijk tegen Shell’s blijvende aanwezigheid 
in Zuid-Afrika. Met een tiental mensen uit de 
spaarndam m erbuurt en G ouden Reaal hebben 
we daar een uur gestaan met een aantal 
spandoeken en we hebben een groot aantal 
pamfletten uitgedeeld aan automobilisten. 
Omdat Shell zich nog niet uit Zuid-Afrika heeft 
teruggetrokken moeten we deze aktie nog even 
volhouden. Iedereen uit onze buurten die mee 
wil doen met de strijd tegen apartheid is van 
harte welkom.
We willen na de zom ervakantie vrijdag elke 
twee weken van 16.30 to t 17.30 uur verder 
dem onstreren bij deze Shellpomp op de Wes- 
terdoksdijk. We zullen de precieze data zo vlug 
mogelijk bekend maken. Ze komen in ieder 
geval te staan in de etalage van het Haarlem- 
merbuurthuis, H aarlem m erstraat 130. 
Inlichtingen: H aarlem m erstraat 115, tel. 
220514 (Bernard) 
namens G .R .A .A .G ,

?aul Denekam p

o p  17 mei kwamen veel buurtbewoners een 
kijkje nemen in de A rend, u vindt op deze 
pagina foto’s van de n ti-apartheidsdag , waar- 
mee de buurtband echt is begonnen. Namens 
de anti-fascisme werkgroep werd de buurtband 
met Alexandra gestart door een collecte voor 
het ANC, het Afrikaans Nationaal Congres, de 
door Botha verboden bevrijdingsbeweging. 
Masiphula Mbongua van de ANC-unit Neder- 
land, geboren in Alexandra, hield een indruk- 
wekkend verhaal, waarover u elders méér kunt 
lezen.
D e Antilliaan M artin Richardson bracht op 
indringende wijze sterk ritmisch en swingend 
strijdbare ANC-teksten ten gehore; de zaal was 
muisstil. Een groot gezamenlijk koor (Anansi- 
A m andla en Dwarsklank) zong prachtig wellui- 
dend Afrikaanse vrijheidsliederen. De Toffe 
Jordanezen toonden aanstekelijk hoe het in 
Am sterdamse buurten kan toe gaan. Wel tien 
solidariteitsgroepen waren gekomen met veel 
inform atiemateriaal over apartheid. Een boy- 
cot-Shell-actie werd voorbereid door het maken 
van sandwichhorden. ’s Avonds was er een 
dansfeest van buurtbew oners tegen apartheid. 
D e bijna 200 inzenders van de kleurwedstrijd 
kunnen hun button nog komen ophalen op het 
wijkopbouworgaan, ?olanenstraat 174. De kin- 
deren die op de dag aanwezig waren konden 
genieten van de goochelaar Woedy W oet met 
zijn bijzondere kunsten. Enkele van de mooiste 
kleurplaten zullen naar een ANC-school in 
Lusaka, Zam bia, worden gestuurd op verzoek 
van Masiphula Mbongua. Hij was ontroerd 
door de vele blijken van steun.
En nu met elkaar verder aan het werk met de 
buurtband. Aanmeldingen hartelijk welkom bij 
de Anti-fascisme werkgroep W oo, tel. 829773.

Buurtband met Alexandra feestelijk gestart
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Zomervakanties overige 
dienstverleners: 
Maatschappelijk Werk:
In de maanden juli en augustus uitsluitend 
spreekuur op: dinsdag in de H outrijkstraat 
114-116 tussen 10.00 en 11.30 uur, donderdag 
aan Barentzplein 65 tussen 10.00-11.30 uur

Sociaal Raadslieden
In de maand juli en de eerste helft van augustus 
geen spreekuur op dinsdagoehtend in de Knol- 
lendamstraat. Overige spreekuren blijven van 
kracht.

Wijkverpleging
H et kantoor blijft open gedurende de vakantie- 
periode

Advokatenkollektief
Het kantoor blijft open gedurende de zomerpe- 
riode.

Wijkpost voor ouderen
Gedurende de eerste week van augustus geslo- 
ten.

Zomervakanties van de huisartsen
٠٢. de Vries van 4 juli t/m 12 juli Adressen/telefoonnummers:
Waarneming: van 4/7 t/m 12/7 Letters A  t/m K: Dr. G arnier Barend v. Duin + Joop Pool

Letters L t/m Z: D r. Goslinga H outrijkstraat 114-116, tel. 828552؛
Dr. Garnier van 11 juli t/m 2 augustus F. Garnier

Waarneming: van 11/7 t/m 2/8 Letters A t/m Z: Dr. de Vries H outrijkstraat 114-16, tel. 828996;
١١٢ Pool/v. Duin van 4 juli t/m 26 juli B. Goslinga

waarneming van 4/7 t/m 26/7 Letters A t/m Z: Dr. Goslinga Barentszplein 65, tel. 237417؛ 
D. de Vries

Dr. Goslinga van 1 augustus t/m 16 augustus Nassaukade 2, tel. 840133.
Waarneming: van 1/8 t/m 16/8 Letters A t/m G: Dr. Pool/v. Duin (telefonisch afspraak maken

Letters H t/m P: Dr. de Vries tussen 8. -صا11س  uur).
Letters Q t/m Z: Dr. G arnier Gentrale Dokterdienst

Dr. de Vries van 29 augustus t/m 20 septem ber Uitsluitend voor spoedgevallen
Waarneming: van 29/8 t/m 20/9 Letters A t/m G: Dr. Pool/v. Duin in avond en weekend; tel- 642111.

Letters H t/m P: Dr. Garnier
Letters Q t/m Z: Dr. Goslinga

Dr. Goslinga van 24 septem ber t/m 6 oktober
Waarneming: van 24/9 t/m 6/10 Letters A t/m G: Dr. Pool/v. Duin

Letters H  t/m P: Dr. de Vries 
Letters 0  t/m Z: Dr. G arnier

STICHTING BEHEER VAN WOONOMGEVING SPAARNDAMMER- EN ZEEHELDENBUURT 

PDLANENSTRAAT 174 1013 wc AMSTERDAM 860578
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8.30 8.45

9.00 9.IS

9.30 9.45

11.30 11.45

12.00 12.15

12.30 12.45

13.00 13.15

13.30 13.45

15.30 15.45

16.00 16.15

16.30 16.45
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Veranderingen ه
met ingang van 31 mei: w

m a. t/m ٧؛  ٢ !. zaterdag zondag

eerste rit van:
Javakade
Centraalstation

5.57
6 1 4

6.27
6.41

7.27
7 2 9

's morgens vroeg 15 15 15
ochtendspits 15
ochtend 15 15 ما

middag 15 15 دا

middagspits 15
avond 15 15 15

laatste rit van:
Javakade 24.00 24.00 24.00
Centraalstation 015 0-15 0.15

28
ma. t/m vrij- zaterdag zondag

eerste rit van:
Zaanstraat 6-00 6-30 7 30
Centraalstation 612 6 2 9 ٦  ?fi

's morgens vroeg 1؛، 15 15
ochtendspits 15
ochtend 15 15 15
middag 15 15 15
middagspits د

avond 15 1 5
15

laatste rit van:
Zaanstraat 24.00 24.00 24.00
Centraalstation 0.15 0-15 0.15

i i l l
wÊ Ê Ë

■ w w t è m

distelwegveer

Tasm anstraat — D istelw eg 

m aandag t /m  vrijdag 

niet op za t', zon- en feestdagen 

van D istelweg; 6 .3 0 — 1 9 .3 0  uur, 
e 2 0  m inuten،؛،e 

9 .4 0 uur. ٦ - van Tasm anstraat: 6 .4 0 

elke 2 0  m inuten

t o t  z i e n s  i n  SEP T EM BER !

Wat u hieruit niet kunt afleiden
Het overzicht op deze pagina’s iaat alleen 

zien: de tijden van de eerste en de laatste 

ritten en om-de-hoeveei-mintjten de bussen 

rijden. ٧  kunt ze echter niet gebruiken om 

uit te rekenen hoe laat uw bus komt.
Als ٧  dat thuis te weten wilt komen, kunt ٧  
gebruik maken van enkele gvb-uitgaven of 
de dienstregelingenboekjes van het streek- 
vervoer. ٧  kunt natuurlijk ook het informa- 
tienummer ٧ ٠ ٠ ٢  stads- en streekvervoer 
bellen: 27 27 27.

Op zondag 31 mei gaat de zomer- 
dienstregeling van het GVB ؛٨ , tege- 
lijk met de nieuwe dienstregelingen 

van de s^ekvervoerbedrijven en NS. 
Voor het GVB houdt het in, dat er in 

de komende vakantiemaanden min 

der trams en bussen op straat ver- 
schijnen.
£ ٢ zijn niet geweldig veel veranderin- 
gen in het lijnennet, maar voor som- 
migen van ٧  kunnen die toch heel be- 
langrijk zijn.

zomer 1987

31 mei -21 september 1987

0— Dl

22 ma. t/m  vrij. zaterdag zondag

eerste r/t van: 
Indische Buurt 
Ctraalstation

6 .0 0
6 .1 7

6 .3 0
6 .4 5

7 .3 0
7 .2 9

's m orgens vroeg
ochtendspits
ochtend
m iddag
m iddagspits
avond

15
ئ

12

9 -1 0 

15 12

15

7 -8
7 -8

1 2 -1 5

15

12
10

1 2 -1 5

laatste rit van: 
Indische Buurt 
C entraalstation

2 4 -0 0
0 .1 5

2 4 .0 0
0 .1 5

2 4 .0 0
0 .1 5

22 ma. t/m  vrij. zaterdag 20ndag

eerste rit van:
Zaanstraat
Centraalstation

5 .5 5
6 .0 8

6 -3 0
6 .4 3

7 .3 0
7 .3 9

's m orgens vroeg
ochtendspits
ochtend
m iddag
m iddagspits
avond

15
8

12

9 -1 0
1 2 -1 5

15

7 -8

1 7 -1 5

15

12
10

1 2 -1 5

laatste rit van:
Zaanstraat
Centraalstation

2 4 0 0
0 .1 5

2 4 .0 0 2 4 .0 0
0 .1 5

spitslijn 44

Centraalstation -  Station Sloterdijk

alleen van m aandag tot en m et vrijdag

van C entraalstation van Station S loterdijk

6 .2 7 1 5 .2 8
6 .3 8 1 5 .4 0
6 .4 9 1 5 .5 2
7 -0 0 1 6 .0 4
7.11 1 6 .1 6
7.21 1 6 .2 8
7-31 16.41
7.41 1 6 .5 3
7.51 1 7 .0 5
8.01 1 7 .1 7
8 .1 2
8 .2 3
8 .3 5

1 7 .3 0


