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INFORMATIEBLAD ٧ ٠ ٠ ٢ ١  DE SPAARNDAMMER• EN ZEEHELDENBUURT INHOUD

Interview  m et ءه  n ieuw e  
voorpostfunktionaris Henk 
٠٢٠٠! van bureau  
Bestuurskontakten  
Spaarndammer-Zeehelden- 
buurt
Tasm anstraat 11 spreekuren maandag 10-1 
tel. 5523471 woensdag 10-1

H enk, wat is je werk precies?
”Een voorpostam btenaar moet tussen de bewo- 
ners en het gem eentebestuur staan. Ik moet:
-  informatie aan de buurt geven over de ge- 
m eente, én aan de am btenaren over de 
huurt
-  klachten over het gemeentelijk apparaat regis- 
treren en proberen op te lossen
-  proberen het werk van versehillende ambtena- 
ren in de buurt op elkaar af te stemmen
-  lid zijn van de projektgroep voor stadsver- 
nieuwing
-  inspraak begeleiden; dus ervoor zorgen dat de 
bewoners b.v. bij renovatie en woonomgeving- 
plannen democratisch worden betrokken vol- 
gens de geldende afspraken.”

Dat is heel wat. Je bent in dienst van de gemeen- 
te, een ambtenaar. M oet jij ten opzichte van 
buurtbewoners het gemeentebeleid verdedigen? 
Goedpraten wellicht?
”Nee, dat vind ik niet mijn taak. Wél veel 
uitleggen en toelichten. Als er problem en zijn 
met de gem eente, m oeten wij als bestuurskon- 
takten dat aankaarten. En als het nodig is ons 
ervoor inzetten dat dat beleid verandert” -

W eetje voorbeelden?
,,B.v. de nieuwe regeling verhuiskosten 
baa rd en /in v a lid en  blijkt een erge verslechte- 
ring. Bestuurskontakten kaart nu aan, dat het 
verbeterd moet worden. E r zijn ook ideeën 
over wat je kan doen bij drugsoverlast; daar is 
nu een rapport over gemaakt. De mensen 
kunnen bij ons terecht voor adviezen.”

Hoe kijk je tegen de buurt aan?
,,Er speelt van alles. Hoe zal het gaan met de 
bezuinigingen op voorzieningen, op huursubsi- 
dies. En de uitdunning van de projektgroep 
gaat nog steeds maar door. Hoe gaat het beheer 
hier geregéld worden? Met de komst van de 
stadsdeelraad zal het nodige veranderen. Op 25 
november valt een belangrijk besluit in de raad, 
o.a. over de gebiedsindeling van onz؟ buurten. 
Ik verwacht wel de nodige problemen bij de 
invoering, bij voorbeeld met twee wijkoptouw- 
organen in één stadsdeelraadsgebied.”

Wat vind je leuk van deze buurten?
,,Ik woon hier al sinds ’79, eerst in de 
Spaarndammer- en nu in de Zeeheldenbuurt. Ik 
ben zelf als bewoner aktief geweest in het 
C.W .S., als wijkraadslid, bestuurslid Ham-, 
mam. De sfeer bevalt me hier, de buurt trekt
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WEER EVEN BIJPRATEN
Tegenwoordig hoor je nog al eens zeggen ”Het 
geeft toch allemaal niets” . De rechtse pers 
Telegraaf/Nieuws v.d. Dag; de rechtse media 
Tros-Veronica hadden hun com mentaren klaar 
”W aar waren ze mee bezig? enz.... Soms kre- 
gen ze het achter hun kraampje te horen van de 
niet wetenden, de fout voorgelichten. Wij zijn 
er nog niet, maar hoopvolle tekens zijn er wel. 
Hulde voor de mensen met de Hollanditis. Een 
wereldwijde ziekte die ook in de Spa- 
Zeebuurten heerste, hieronder ook weer vele 
moeders en om a’s.

Bestuursm oeilijkheden, 
aktieve vr^ w illigers  
g e v r a a g d

Bij de speeltuinvereniging St. Theresia zijn be- 
tuursm oeilijkheden. Jarenlang een goed stuk 
werk voor onze jeugd door vrijwilligers ge- 
daan-
Eén van de goede zaken bij Theresia was al- 
tijd, dat de jongeren zelf de leiding hadden van 
de aktiviteiten onder toezicht van oudere vrij- 
willigers. Enkele van deze vrijwilligers zijn bui- 
ten Amsterdam gaan wonen en vielen dus weg. 
Er was nauwelijks opvolging van oudere vrijwil- 
ligers. Helaas barst zo iets op het laatst, o p  25 

• is er een buitengewone ledenverga- 
dering bijeengeroepen. Met als thema: Is er een 
voortbestaan voor Theresia of moeten we de 
vereniging opheffen? Helaas waren er weinig 
oudere leden. Gelukkig waren er nog wel jon- 
gere ouderen of oudere jongeren, die bereid 
waren om in een commissie van goede diensten 
plaats te nemen om te trachten de speeltuin- 
vereniging nieuw leven in te blazen. Voor deze 
jongeren is het niet een zaak van trachten maar 
het lukt gewoon. Wij willen deze jonge mensen 
heel veel succes toe wensen in hun streven. 
Mochten er nu nog wat oudere mensen in de 
buurt zijn die dit lezen en die denken daar wil ik 
ook mijn krachten/vrije tijd aan besteden om 
deze voorziening voor de buurt en de jeugd te 
behouden. K ontakt opnem en met speeltuin- 
vereniging Theresia in de Zaanstraat of met het 
W ijkopbouworgaan. Dat zou boeiend zijn.
Er zijn meer instellingen; verenigingen die vrij- 
willigers, bestuursleden of aktieve mensen kun- 
nen gebruiken. Stel je voor dat een paar hon- 
derd mensen hierop zouden reageren. Te gek 
zeg. Steek uw licht hierover eens op. OP 
N A A R H ET LICHT.

Bestuur en leden van het Wijkopbouworgaan ”Spaarndam” hopen dat de bewoners van de 
^arndam m er- en Zeeheldenbuurt van een goede vakantie hebben genoten. Voor wie in 
Amsterdam of de buurt is gebleven, heeft, voor wat het weer betreft pech gehad. Regen, 
regen alle dagen regen. De vakantie-aktiviteiten in de Brediussporthal zijn weer sueeesvol 
verlopen. De kinderen hebben zich in groten getale geamuseerd.
(Ondertussen gaan er ’s morgens weer bussen vol met kinderen, jonge meisjes of jongens op 
de fiets of lopend de buurt u؛t naar de scholen voor voortgezet onderwijs. Deze jonge 
buurtbewoners wensen wij veel wijsheid, kracht en doorzetting met hun studie. Bedenk: 
”Kennis is macht”. Vooral voor arbeiderskinderen.

gaan. Toen de mensen vast besloten waren om 
de voorpost desnoods voor weken te blijven 
bezetten, zwichtte hij. In het gesprek, dat een 
paar dagen daarop volgde beloofde de wethou- 
der dat hij zou gaan onderzoeken of er nog 
ergens geld was om de tuinen als ”experim ent” 
voor zes weken -  gedurende de schoolvakantie 
— met bewaking open te stellen. Dit is gebeurd. 
Het is een succes geworden. Vooral als het 
droog was maakten vele kinderen en ouderen 
van de gelegenheid gebruik. H et is allemaal 
zonder narigheid verlopen. Naar de mening van 
het wijkopbouworgaan is het experiment dan 
ook volledig geslaagd. En zullen er wegen en 
middelen moeten worden gevonden om deze 
binnentuinen definitief open te houden met be- 
waking — een stuk werkgelegenheid ook

Het was een kleine, doch stijlvolle aktie met 
een prima gemotiveerde inzet.
Ouderwets.

H ^ pvolle  tekens
Een hele grote en nog belangrijkere aktie, een 
heel het land en de wereld omvattende aktie, is 
de aktie tegen wapenwedloop en tegen de neu- 
tronenbom. Aan deze grote akties hebben vele 
buurtbewoners met hun volle inzet deel geno- 
men. Jarenlang hebben we ze zien staan op de 
Spaarndammerstraat en Zoutkeetsplein met 
hun kraampjes. V ooriichngsm ateriaal en 
oproepen uitdelend om tot aktie te komen. Als 
u de wereldpolitiek een beetje volgt dan weet ٧  

dat er hoopvolle tekens aan het wereldfront zijn 
om alle kernwapens de wereld uit te helpen. 
Maar daar staan nog altijd machten tegenover 
machten van geld, politiek en oorlog. Toch als 
je bedenkt, dat vele buurtbewoners daar hun 
machtje en grote kennis van strijd en menselijk- 
heid tegenover hebben gezet en naar het laat 
aanzien niet tevergeefs, is dat toch wel hartver- 
warmend.

Vervolg ©٢ ]

Eeıı k leine O P م stijlvo ال lle  
aktie
Mensen kunnen ook macht vormen. Eind juni 
gebeurde dit nog in de Spaarndammerbuurt. Zo 
٧  wellicht weet zijn tijdens het renovatieproces 
voor een hoop geld binnenterreinen ingericht. 
Vooral de binnentuinen Nova Zembla/Tasman- 
straat en H ou trij^S parndam m ers traa t zijn 
schitterende s^elgelegenheden  voor jonge kin- 
deren en oases van rust voor ouderen om er te 
vertoeven. Echter ondanks de hoge hekken 
rond de tuinen, zijn vele omwonenden bang 
voor narigheid als het openbaar terrein wordt 
en de poorten geopend. Het wijkopbouwor- 
gaan kan daar begrip voor opbrengen hoe-

Daarnaast zijn er omwonenden vooral met jon- 
ge kinderen en ouderen die graag van de moge- 
lijkheid om je kind daar rustig te laten spelen of 
rustig op een bankje te zitten gebruik willen 
maken. De werkgroep buurtbeheer van het 
W ij^pbouw orgaan  meent, dat de binnenter- 
reinen open moeten maar dan met bewaking. 
Zij heeft daartoe in overleg met omwonenden 
voorstellen naar het gem eentebestuur gezon- 
den. E r kwam geen antwoord. Om kort te gaan 
eind juni zijn buurtbewoners bijeen gekomen 
om te bespreken, hoe te handelen ^ ٨١ de bin- 
nentuinen nuttig te gaan gebruiken maa * met 
bewaking. En indien het gem eentebestuur geen 
medewerking wil verlenen hoe het dan af te 
dwingen. Kennis is macht en mensen kunnen 
macht vormen.
Vele bewoners -  vooral van de Nova Zemhla- 
straat — waren op de vergadering. De moeders 
en enkele om a’s wisten goed te vertellen waar- 
om die terreinen open moeten -  die kennis 
hebben ze, wis en waarachtig. Besloten werd 
om de voorpost van de gem eente in de Tas- 
menstraat te gaan bezetten en te eisen dat wet- 
houder Etty naar de buurt zou komen om de 
problemen met de mensen te bespreken. Aller- 
eerst weigerde de w ethouder om op de eis in te
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kolofon
De Buurtkrant is een uitgave van het A^tie 
Komité Zeeheldenbuurt, het Comité 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 artikelen/brieven/opmerkingen/sugges- 
ties sturen naar het redaktieadres.

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

Aan dit nummer werkten mee: Bob M orriën, 
Nel Breedveld, Korine Cheizoo, Hans van 
Gasteren, Joger de Jong, G erda Lassehuit, Bert 
Helmers, Hugo Rompa.

Drukkerij: D ijkman, op lage: 7000 exp.

Inleverdatum kopij voor volgende nummer:
29 september

Spreekuur wijkverpleging; in  
sociaal m edisch centrum  
Houtrak
Sinds kort bestaat voor de patiënten Van de 
huisartsenpraktijken van dokter Garnier ën 
Pool/v. Duin de mogelijkheid gebruik te maken 
van een inloopspreekuur Wijkverpleging.
De wijkverpleegkundige die is gevestigd in het 
sociaal medisch centrum Houtrak houdt spreek- 
uur dagelijks van ٧ ٧ ال ٢ ل-14.ال و . ال ال  (behalve op 
dinsdag).
Adres: H outrijkstraat 114-116, telefoon: 
86 86 10.

Burenhulp vraagt 
vrijw illigers
In de Spaarndam m erbuurt en Zeeheldenbuurt 
en de Gouden Reael kunnen buurtbewoners 
een beroep doen op de Burenhulp.
Dit is een vrijwilligersorganisatie die beschik- 
baar is voor het doen van boodschappen, die 
met u mee gaat naar een bezoek aan de specia- 
list, of die gewoon bij ٧  langs komt omdat ٧  

eens behoefte heeft aan een bezoekje.
De Burenhulp kan u ook helpen bij kleine 
klusjes in en om het huis. Kortom, de Buren- 
hulp staat voor ٧  klaar als u eens wat hulp of 
aanspraak nodig hebt. De hulp is altijd gra-

Als u de Burenhulp wilt bereiken dan kan dat 
op het volgende adres: H aarlem m erstraat 130. 
u  kunt hen altijd bellen van maandag tot en met 
vrijdag van 10.00-11.00 uur, op telefoonnum- 
mer: 26.12.08.
Om het werk in de ^ a rn d a m m e rb u u rt  te kun- 
nen uitbreiden doen wij een beroep op een 
ieder die wat vrije tijd beschikbaar heeft. Uw 
buurtbewoners zullen erg blij zijn met uw me-، 
dewerking aan de Burenhulp! Belt u eens om te 
vragen op welke manier ٧  in onze buurt alsl 
vrijwilliger aktief kunt worden

Burenhulp broodnodig

Ria Heemskerk is gestopt met haar werkzaam 
heden voor de burenhulp. Zij gaat beginner 
met de opleiding socia^-cultureel werk en ik ر 

haar opvolgen dus zal ik me even voorstellen 
Mijn naam is M argreet van Baar en ik volg 00  أ

de opleiding M .B.O. sociale dienstverlening 
hetzelfde als wat Ria gedaan heeft. Mijn werl 
bij de burenhulp geldt dan ook als stage-plaat؛ 
en de bedoeling is dat ik op maandag, dinsdag 
en woensdagochtend achter de telefoon zit. 
donderdag en vrijdag houden er twee ander 
contactpersonen spreekuur. De spreekuurtij 
den zijn op het moment van 12.00 tot 13.00 ٧٧١ 

maar vanaf 1 septem ber gaan we die wijzigen i
10.00 tot 11.00 uur.

Nog even voor de mensen die nog niet eerd 
van de burenhulp gehoord hebben: wij zijn 
voor oudere en zieke mensen die dringend hul 
nodig hebben bij bijvoorbeeld een klein klus؛ 
in huis, een boodschap, een recept dat gebracf 
moet worden of wanneer er begeleiding nodig 
naar een arts e.d.

Dus wanneer u ons nodig hebt, bel ons gerus) 
Tevens zijn nieuwe vrijwilligers meer dan w 
kom! Ons telefoonnr. is 2 6 1 2 0 8 en wij zitt؛ 
momenteel in het buurthuis op de H aarier 
merstraat 130.

P rijsverlaging buurtbus
De buurtbus ‘H aarlem m erpoort' rijdt voor OU- 
dere buurtbewoners vanaf 55 jaar.
De bus rijdt in: Jordaan, de Gouden Reael, 
Staatslieden/Hugo de G rootbuurt, 
spaarndam m er- en Zeeheldenbuurt.
Een enkele rit kost ƒ 1,00 en een retourtje kost 
ƒ 2,00.
Wilt u gebruik maken van de buurtbus, belt u 
dan een dag van te voren, om een rit te bespre-

De buurtbus is op werkdagen bereikbaar van
9.30 uur tot 12.30 uur op telefoonnummer
22 08 97.

Open dag in het sociaal 
m edisch centrum Houtrak

Op vrijdag 6 november a.s. is er een open dag in 
het sociaal medisch centrum Houtrak. Iedereen 
in de buurt is die dag vanaf 16.00 uur van harte 
welkom in het H outrak. De in het Houtrak 
werkzame mensen (fysiotherapeuten, huisart- 
sen, pr^tijkm edew erksters, maatschappelijk 
werksters, wijkverpleegkundigen en mensen 
van de wijkpost voor ouderen) zullen u dan 
graag ontvangen en ٧  vertellen wie er in het 
centrum werken. Een centrum, dat dankzij de 
inzet van mede actieve buurtbewoners tot stand 
is gekomen. Op 30 oktober kunt ٧  zelf zien wat 
het resultaat is geworden van o.a. hun strijd. 
Een sociaal medisch centrum dat er mag zijn en 
zeker de moeite van een bezoek waard is. Voor 
meer informatie verwijzen wij naar de buurt- 
krant van oktober.

W ijkverpleging (3)
Wat doet de wijkverpleging precies? Aan de 
hand van enkele voorbeelden proberen we dat 
duidelijk te maken.
In dit derde artikel willen we iets zeggen over de 
hulp bij het verzorgen thuis.

Zelfstandig blijven
Dat ieder mens zo lang mogelijk zelfstandig wil 
blijven is heel belangrijk.
In samenwerking met de wijkverpleging is het 
vaak mogelijk om langer in uw eigen omgeving 
te blijven.
Aan de hand van een voorbeeld willen we dit 
duidelijker maken.

Mevrouw X kan moeilijk lopen en niet lang 
staan, mevrouw was daarom al een paar keer 
niet onder de douche geweest omdat ze bang is 
om te vallen. Op advies van een buurvrouw 
heeft ze de wijkverpleging eens gebeld en een 
afspraak gemaakt. De wijkverpleegkundige is 
eerst een keer langs geweest voor een gesprek 
٠ ٨ ١  te kijken wat er precies gedaan moet wor- 
den. D aarna is ze een paar keer geweest om 
mevrouw X te helpen onder de douche en nu 
hebben ze een m ethode ontwikkeld waardoor 
mevrouw X het weer zelf kan.
Er zijn handgrepen gemaakt in de douchecel. 
En op advies van de wijkverpleegkundige heeft 
mevrouw X een stevige kruk gekocht met gum- 
midoppen onder de poten.
De douche is veranderd in een handdouche. Als 
mevrouw X zich nu wil wassen, gaat ze er bij 
zitten. Ze is weer zelfstandig. De wijkverpleeg- 
kundige komt zo nu en dan even kijken hoe het
gaat.

Dit was een voorbeeld om te laten zien hoe het 
vaak gaat.
Als ٧  voor u zelf problemen hebt met het dou- 
chen of u hoort dit van uw moeder, vader of 
buurvrouw etc. etc. dan kunt ٧  ons altijd bellen

saneringen doen ze bij de wijkpost zelf. Is het 
een ingewikkelde zaak dan kan worden door- 
verwezen.
Een belangrijk deel van het werk is het geven 
van informatie. D aarnaast is het een taak van 
de wijkpost om alle aktiviteiten, die er voor 
ouderen zijn in de buurt, op elkaar af te stem- 
men. Om te voorkomen dat dingen dubbel wor- 
den gedaan of niet worden gedaan.
Ook kan het gebeuren dat mensen van de wijk- 
post er achter heen gaan als ze een aantal keren 
dezelfde klachten horen over een organisatie. 
Bekeken wordt dan of de klacht terecht is en of 
er iets aan kan worden gedaan.
In dit verband wordt, tijdens het gesprek, het 
voorbeeld gegeven van de Bogt/W esterbeer.

De twee nieuwe m e d e r k ( s t ) e r s  van de wijk- 
post zijn van mening dat er vanuit de wijkpost 
nieuwe impulsen moeten worden gegeven aan 
het werk voor ouderen. Ook het gebouw, waar- 
in ze werken, het Sociaal Medisch Centrum, 
vraagt om nieuwe impulsen.
Daarnaast verklaren zij zich warm voorstand- 
(st)er van samenwerking met andere hulpverle- 
ners. Zij willen ook daar energie in stoppen. 
Als voorbeeld van de nieuwe energieke aanpak 
van de nieuwe wijkpost-mensen kan het infor- 
matiepakket, dat zij binnenkort alle mensen 
van boven de 70 jaar gaan aanbieden, worden 
genoemd. Al die mensen gaan ze persoonlijk 
bezoeken om ook rechtstreeks te kunnen horen 
wat eventuele wensen en vragen zijn. Maar ook 
om zichzelf te presenteren. Zodat de mensen 
die ouder zijn dan 70 jaar ook informatie krij- 
gen over hetgeen de wijkpost doet en wie daar 
werken. Om praktische redenen kunnen ze he- 
laas niet de mensen bezoeken van tussen 60 en 
70 jaar.
Via de com puter kunnen ze alleen een uitdraai 
krijgen van de mensen in de buurt die 70 jaar en 
ouder zijn.
De wijkpost heeft spreekuur op dinsdag, don- 
derdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12. ا  .uur ص
Vooraf een afspraak maken is niet nodig. lede- 
reen kan er gewoon binnenlopen. Mensen die 
slecht ter been zijn, kunnen thuis worden be- 
zocht.

NIEUW ELAN BIJ DE 
WIJKPOST VOOR 
OUDEREN
Sinds kort is de wijkpost voor ouderen weer 
kompleet. Geruime tijd was de wijkpost niet 
volledig bezet. O nder andere ziekte was hiervan 
de oorzaak. Er zijn twee nieuwe mede- 
werk(st)ers gekomen. Reden genoeg om met ze 
te gaan praten. De konklusie van het gesprek 
kan zeker zijn dat de wijkpost weer door twee 
enthousiaste mensen wordt bemand.
Twee mensen die werkend vanuit het Sociaal 
Medisch Centrum 't Houtrak ter afsluiting van 
het gesprek zeggen: 'We zijn nu weer op sterk- 
te: laat die stroom ouderen maar komen. We 
zijn er klaar voor!".
Maar laten we de werkers van de wijkpost even 
aan ٧  voorstellen. De wijkpostleider is Jan Wil- 
lem Breuk, 32 jaar en afkomstig uit het vor- 
mingswerk. D at laatste geldt ook voor zijn col- 
lega Cisca Meijer (31 jaar). zij het dat zij onbe- 
taald werk heeft gedaan. Voor beide geldt, dat 
er nog wel wat raakvlakken zijn tussen hun 
eerdere werk en hun huidige baan. De overstap 
is niet zo groot als die misschien voor een 
buitenstaander wel lijkt.
W aarvoor kunnen mensen eigenlijk bij jullie 
terecht?
In beginsel kunnen mensen die ouder zijn dan 
60 jaar met alle vragen en problem en, die ze 
maar kunnen hebben, bij de wijkpost terecht. 
Dat kunnen financiële problemen zijn of huis- 
vestingsproblemen. Of dat mensen informatie 
willen over opname in het verzorgingstehuis. Of 
informatie over vrijetijdsbesteding.
Op al die vragen dient de wijkpostmede- 
w erk(st)er een antwoord te hebben. En wel in 
die zin dat hij of zij zélf het antwoord weet dan 
wel voor een goede doorverwijzing kan zorgen. 
Een doorverwijzing naar b.v. de Sociaal Raads- 
man of het m atschappelijk  werk. Maar in eer- 
ste instantie wordt bekeken wat het probleem 
precies is en wordt de omvang van een pro- 
bleem vastgesteld. Neem het voorbeeld van 
financiële schulden. Eerst wordt dan bekeken 
hoe groot het probleem is. Eenvoudige schuld-

VAN ALLE MARKTEN THUIS
"Als maatschappelijk werkster kom je vaak 
vrouwen tegen die zich blijven afvragen: "waar 
ben ik goed voor?, ben ik alleen maar verzorg- 
ster van anderen?, mag ik er ook zijn en wie ben 
ik?”
Daarnaast worden die vrouwen ook nog ؛net 
andere problemen gekonfronteerd , zoals te we'{- 
nig scholing, slechte huisvesting o f  ruzie !)}et 
deze o f gene etc. Het ٠٠zorgen voor" is vrouwen 
met de paplepel ingegoten en is vaak een automa- 
tisme geworden. Tijdens individuele gesprekken 
blijken vrouwen zich steeds meer a f te vragen "ik 
zorg wel steeds voor anderen, maar wie zorgt er 
eigenlijk voor }}}ij”.
In de individuele kontakten kwamen we maar 
weinig verder. En (leze ervaring werd door alle 
teamleden gedeeld, [?eden om daar eens met 
elkaar over te praten. O nze konklusie luidde:

* De vrouwlijke cliënten blijven zich afhanke- 
lijk van ons opstellen;
' De vrouwen zagen de maatschappelijk 
werk(st)ers als de "alles-weters”, waar ze raad 
konden krijgen en over zichzelf en anderen kon- 
den praten. En dan konden ze weer een hele rijd 
verder. Maar wat bleef was, dat ze ons -  bij 
wijze van spreken -  nog in lengte van jaren 
nodig zouden hebben.

We vonden dit geen goede zaak. Het leek ons 
beter deze vrouwen eens met elkaar te laten 
praten. We besloten de vrouwen begeleiding //; 
een groep voor te stellen en de individuele kon- 
takten stop te zetten. ٠٠.

In "Van alle markten thuis" wordt verder be- 
schreven hoe dat groepswerk aan vrouwen dan 
gaat. Ook wordt in een van de hoofdstukken 
een karakteristiek gegeven van de cliënten van 
het team.
Tenslotte worden in het boekje enkele konklu- 
sies getrokken en ontwikkelingen vermeld. 
Voor belangstellenden is -  zolang de voorraad 
strekt -  het boekje te verkrijgen bij het Maat- 
schappelijk Werk Team, H outrijkstraat 114-116 
tussen 9 en 17 uur bereikbaar, telefoon 
842530.

Van alle markten thuis, dat is de titel van een 
boekwerk, dat ter gelegenheid van het 10 jarig 
bestaan van het maatschappelijk werk team İI 
de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt is ver- 
schenen. Het boekje geeft inzicht in het ont- 
staan van het maatschappelijk werk team en 
geeft inzicht wat maatschappelijk werk nu pre- 
cies is en wat maatschappelijk werk(st)ers doen. 
Voorts geeft het inzicht in de verschillende 
werkzaamheden van het team en de buurtge- 
richtheid.
Duidelijk wordt in het eerste hoofdstuk be- 
schreven hoe het team is ontstaan dankzij de 
inzet van de bewoners en dienstverleners- die 
konstateerden. dat als gevolg van het begin van 
de stadsvernieuwing een sociale opvang van 
hulp dringend noodzakelijk was. Duidelijk 
wordt ook in het boekje, dat maatschappelijk 
werk(st)ers, willen ze in staat zijn goed hulp te 
verlenen, van alle markten thuis dienen te zijn. 
Ze worden, immers, met een veelheid van pro- 
blemen gekonfronteerd. Deze kunnen uiteenlo- 
pen van "ik wil verhuizen, of ik heb geen WO-  

ning", via de vraag om te helpen bij schuldsane- 
ring tot het helpen bij rouwverwerking, echt- 
scheiding, problemen in relaties of met de kin- 
deren, of het helpen invullen van een formu- 
lier. Een veelheid van vragen dus.
Ook blijkt duidelijk uit het boekje, dat het team 
altijd open heeft gestaan voor samenwerking 
met de buurt. Vanaf het begin van de oprichting 
van het team hebben buurtbewoners als op- 
drachtgevers gefungeerd. Het team heeft ook in 
andere opzichten zich sterk gemaakt om de 
bewoners meer invloed te geven op de dienst- 
verlening.
Samenwerking met andere hulpverleners is ook 
altijd een kenmerk geweest van het maatschap- 
pelijk werk team. Gerust kan gesteld worden, 
dat het team als een van de motors van het 
Samenwerkingsprojekt heeft gefungeerd (naast 
de Sociaal Raadslieden, Wijkverpleging en 
W ijkpost voor O uderen).
Ook wordt in het boekje inzicht gegeven in een 
van de manieren van werken van^het team, te 
weten het groepswerk voor vrouwen. We ontle- 
nen het volgende uit het boekje:



WIJKRAAD
Verslag vergadering w^kraad dd 1987 ز س ل8ئ

Op deze laatste vergadering van de wijkraad voor de zomer was de agenda niet overla-

£ ٢ moest gesproken worden over de nieuw ontstane situatie mbt het Houtrak. Het bleek dat 
de 2 externe bestuursleden van het Houtrak per 1 juli wensten op te stappen.
De wijkraad was daar niet blij mee. £ ٢ is gezoeht naar een oplossing. Besloten is met het 
bestuur te praten opdat deze bestuursleden in ieder geval aan wilden bh)ven totdat er 
aanvulling gevonden zou zijn (na de zomer). Bovendien zou het bestuur worden voorgesteld 
een interim bestuur te benoemen. Interim in die zin dat het voor tijdelijk zou zijn en ook 
interim omdat er een afgeronde taakopdraeht zou worden verstrekt: de ” ' 
betuursam enstelling tot een goed eind brengen en de op dit moment bestaande problemen 
tot een goed einde brengen.

Het tweede agendapunt was de statutenwijziging. Deze statuten dienden te worden aange- 
past omdat de؟ e niet meer geheel in overeenstemming zijn met hetgeen het woo doet en 
^mdat de naam zou moeten veranderen in "Wijk opbouworgaan ' en
Zeeheldenbuurt". Dit omdat de Zeeheldenbuurt nu officieel bij de spaarndam m erbuurt 
hoort (of omgekeerd).

Na enige wijzigingen is de wijkraad akkoord gegaan met deze voorgestelde wijzigingen, en 
kan de procedure worden afgerond.
Op deze wijkraad namen een aantal afscheid, soms na een zeer lange
periode. Deze wijkraadsleden werden op gepaste wijze bedankt.
Na de vergadering was er een borrel en een hapje om ؛١٦  traditie het seizoen af te 
sluiten.

Joger de Jong

Volgende vergadering 15 oktober

N ie u w s u it de b ib lio th e e k
KINDERBOEKENWEEK 
30 september tot 10 oktober 
1987

Ieder jaar worden aan de beste kinderboeken 
van dat jaar prijzen uitgereikt. Deze prijzen 
heten griffels en penselen. Met een griffel maak 
je letters, met een penseel plaatjes. Dit jaar 
kreeg het boek van Harriët van Reek een 
Gouden griffel voor 'D e avonturen van Lena 
Lena’. Het is een heel bijzonder boek. Op 
iedere bladzijde beleeft Lena Lena een nieuw 
avontuur. Zij krijgt bijvoorbeeld voor een 
nachtje een vogelfamilie te logeren. De vogels 
slapen in haar bed, drinken 's morgens thee met 
haar en nemen een warme douche. Als Lena 
lena ze terug brengt naar hun nest, blijft er een 
eitje op haar kussen liggen. Verder gaat Lena 
lena nog met een goudvis in bad, maakt een 
wurmendoos, drinkt een kopje regenthee met 
een paar dieren en doet nog veel meer ,rare' 
dingen. Alle verhaaltjes zijn in stripvorm gete- 
kend en daarnaast in eenvoudige taal verteld. 
Voor kinderen vanaf ± 7 jaar.

Openbare Bibliotheek Nova Zembla 
S ^ rn d a m m e rs tra a t 490, tel. 82726 ال  
1013 sz Amsterdam

openingstijden:

volwassenen en jeugd
ma. 2- 5.30 7-9
di. gesloten
WO. 10-12-30 2-5.30
do. gesloten
vr. 2- 5.30 7-9
za. 11- 3.30

De Gouden penseel voor het mooiste geteken- 
de boek gaat naar 'M onkie' van Dieter Schu- 
bert. Het is een bekend thema. Een jongetje 
verliest op een stormachtige middag zijn lieve- 
lingspeelgoedaapje Monkie. Verschillende 
bosdieren slepen hem mee en ravotten met 
hem. Na veel avonturen en omzwervingen komt 
Monkie weer in de armen van zijn baasje 
terecht. Het boek is heel mooi gei'llustreerd. £ ٢ 

is verder geen tekst bij. Iedere ouder en ieder 
kind kan het verhaal op zijn eigen itianier ver- 
tellen. Geschikt vanaf ± 4 jaar.
Naast de Gouden griffel en penseel zijn er ook 
nog Zilveren griffels en penselen voor boeken 
die ook heel goed geschreven of getekend zijn. 
Tijdens de K IN D £R B O £K £N W ££K  zullen 
alle boeken die een prijs gewonnen hebben in 
de bibliotheek tentoongesteld worden. Daarna 
kan iedereen die lid is, deze boeken lenen en 
naar hartelust lezen.

Scholeninformatiemarkt 
21 september t/m 23 oktober 
1987

£venals vorig jaar bezoeken de kinderen van 
groep 8 (6e klas) samen met hun leerkracht een 
tentoonstelling op de bibliotheek. Deze ten- 
toonstelling heeft als thema: ,De overgang van 
de basisschool naar het voortgezet onder- 
wijs'.
Dit als alternatief voor de vroegere scholenin- 
formatiemarkt die altijd werd georganiseerd 
door het ABC en de diverse instellingen. 
Natuurlijk hebben de kinderen nog ruimschoots 
de tijd voordat ze definitief moeten kiezen naar 
welke school ze gaan; de informatie op de bi- 
bliotheek ligt er vooral ter oriëntatie, 
u kunt antwoord vinden op vragen als: welke 
scholen zijn er? Welke vormen van onderwijs 
zijn er? Welke instellingen zijn behulpzaam bij 
het kiezen van school en beroep?

De tentoonstelling kan door iedereen bezocht 
worden van maandag 21 septem ber t/m vrijdag
23 oktober tijdens de openingsuren van de bi- 
bliotheek.

Gedurende de tentoonstelling worden er ook 
videofilms vertoond, die voorlichting geven 
over de schoolkeuze:
١  Toekomstmuziek: over kinderen die het be- 
roep van hun keuze mogen uitoefenen en pra- 
ten over de toekomst.
2. Serpil wil leren: een video over een Turks 
meisje, dat een schoolkeuze moet maken. De 
film heeft ondertiteling in het Nederlands.

*3. Wie leert wordt wijs: een voorlichtingsfilm in 
het Arabisch, eveneens Nederlands onderti- 
teld.

De video’s worden doorlopend vertoond. lede- 
re film duurt ongeveer 25 minuten.
Iedereen is van harte welkom: ouders, kinderen 
en andere bel^gstellenden .

VROUWENSPREEKUUR
Ied ere  d in s d a g  v a n  13 .00  to t 5 .0 0 ل  u u r  

H o u tr i jk s t r a a t  114 

W elkom  B u y u ru n

K o n  in iseا ب ح ر م م ك ح م

Tijdens het spreekuur zullen ook de verschillen- 
de them a's besproken worden.
In septem ber en oktober zal voorlichting gege- 
ven worden over hoe werkt je lichaam en hoe 
hou je je lichaam gezond.

KOMT ALLEN £N  N ££M  JE V RIENDIN 
F-N J£  BU U RV RO U W  M £ £ ü

Namens het vrouwenspreekuur 
Katharina Kluyskens

Vanaf 1 septem ber 1987 is er weer iedere week

een vrouwenspreekuur in een afgesloten deel 
van het Sociaal Medisch centrum, waar alleen 
vrouwen toegang hebben،
De ingang van dit spreekuur is HOUTRIJK- 
STRAAT 114.
Om de beurt zullen een advocate, een maat- 
schappelijk werkster, een sociaal raadsvrouwe 
of een wijkverpleegster aanwezig zijn onder- 
steund door een buurtbewoonster en een turks 
en arabisch sprekend medewerkster.

WORLD CONGRESS OF WOMEN

CONGRES MONDTAT- DES FEMMES 

CONCRESO MUNDIAL DE M t^ERES 

BCEMHPHbffl KOHTPECC )KEHUUHH
WELTKONGRESS DER-FRAUEN

ماق ه ال:تراس ا

tenfabriek en modeshow in die wijk b ^ o ch t. In 
andere wijken waren weer andere "beziens- 
waardigheden” , o.a. een bezoek aan een door-
snee-Moskous gezin.
's Middags verzamelden we ons op het O ktober- 
plein, en daarvandaan ging de demonstratie 
naar het Gorki-park (20 min. lopen). In totaal 
waren er zo'n 22.000 mensen aanwezig, waar- 
van 3000 deelneemsters aan het congres, dus 
reken maar uit hoeveel Russen er stonden! Het 
was een indrukwekkende en ontroerende ge- 
beurtenis: oude mensen stonden met tranen in 
de ogen langs de weg applaudisseren, Russi- 
sche vrouwen kwamen spontaan helpen het 
Vrouwen-voor-Vrede-spandoek te dragen, van 
alle kanten kregen we ijsjes en sinaasappelen 
aangeboden. In het park waren sprekers en 
muziek, net als bij ons, en veel Russische men- 
sen vroegen om onze handtekening als herinne- 
ring aan die dag. Uit alles bleek de goede wil 
van de aanwezigen: en als je eenmaal hand in 
hand vredes- en strijdliederen hebt staan zin- 
gen, bedenk je je wel voor je de ander als een 
”vijand” afdoet.
Op dit congres en bij deze demonstratie hebben 
we elkaar beter leren kennen en nieuwe moed 
en inspiratie gegeven om door te gaan met het 
streven naar Vrede, wat je bijdrage ook is. Ik 
doe jullie de groeten van vele Russen en Rus- 
sinnen die op hun manier ook bezig zijn met 
vredeswerk, al gebeurt dat wat anders soms dan 
in onze buurt: Bijv. van Lilija, een gepensio- 
neerde journaliste, oma van ،٩ kleinkinderen en 
trotse bezitter van een datsja, die volledig ver- 
trouwt op de vredespolitiek van G orbatsjov of 
van één van de leden van een amateurgezel- 
schap dat voor ons optrad (vrijwillig) met fol- 
kloristische zang en dans: hij is een Moldaviër 
met donker uiterlijk en moeilijke naam, die in 
het dagelijks leven bankwerker is en die vindt 
dat mensen veel meer samen moeten zingen en 
dansen, dan zullen ze het oorlogvoeren wel 
afleren.

Na deze belevenis kan ik alleen maar zeggen: ik 
hoop dat er nog veel dem onstraties in Moskou 
mogen volgen؛

Domenica ?am

Beste buurtgenoten.
Velen van jullie waren aanwezig op één van of 
allebei de vrededem onstraties. £ ٨ misschien 
staat de volgende grote demonstratie op 31 
oktober ook alweer op jullie kalender. Over 
"Moskou 1987” wil ik jullie graag iets meer 
vertellen. Tenslotte denken nog steeds veel 
mensen dat er in Rusland niet gedemonstreerd 
mag worden, laat staan door buitenlanders. 
Toch IS dat op 26 juni gebeurd, als onderdeel 
van een internationaal v.redescongres dat in 
Moskou werd gehouden.
Van 23 tot 27 juni werd er in Moskou een 
W ereldcongres van Vrouwen georganiseerd 
door de W IL?F (internationale vfouwenfedera- 
tie) in samenwerking met het s^ je t-c o m ité 
van Vrouwen. Het motto was: ”Naar het jaar 
2000 - Zonder Kernwapens! Voor Vrede, Ge- 
lijkheid en Ontwikkeling؛■’
Er waren 3000 vrouwen uit de hele wereld, 
vertegnw oordigsters van 154 landen en 78 or- 
ganisaties. Er was ook een groep van 34 vrou- 
wen uit Nederland. Ik zelf ben op het congres 
terechtgekomen als v e rt^ n w o o rd ig s te r van 
Vrouwen voor Vrede. Na mijn studie Russisch 
ben ik actief geworden ؛٨  het vredeswerk, waar- 
bij ik me vooral bezighoud met de Oost-West- 
verhoudingen.
In een aantal hotels en scholen in Moskou 4 
waren zalen beschikbaar gesteld voor discussie, 
bijeenkomsten, lezingen, plannen maken, in- 
terviews en ontmoetingen. Het Sovjet-comité' 
van Vrouwen was onze gastvrouw', zodat de 
deelneemsters alleen de reiskosten en een con- 
gresbijdrage hoefden te betalen. Ik zal een paar 
voorbeelden geven van de onderwerpen die aan 
س  zijn gekomen: Vrouwen voor Vrede en 
Ontwapening, Vrouwen-W erk en Vakbond, 
Problemen van Jonge Vrouwen, Milieubescher- 
ming. Nieuwe Technologie en de positie van de 
Vrouw, Geweld tegen Vrouwen en nog veel 
meer. 's Avonds waren er solidariteitsbijeen- 
komsten en ontmoetingen met Zuidafrikaanse, 
M^denamerikaanse en Russisch-Amerikaan- 
se vrouwen, waarbij ook veel gezongen 
werd

De sfeer was heel open en tolerant. Het ging 
erom een ”open dialoog" te houden, waarbij 
iedereen het woord kon voeren. Of je nu een 
vrouwelijke minister van financiën was of een 
huisvrouw.
Op vrijdag 26 juni was het "Moskou-dag^”. ’s 
Morgens werden de congresvrouwen met bus- 
sen naar verschillende wijken in Moskou ge- 
bracht. Mijn bus kwam terecht in de 
Dzerzjinskij-wijk: een tamelijk oude wijk in het 
centrum van Moskou, rond de Prospekt Mira 
(lett. Straat van de Vrede). Wij hebben een 
cireusmuseum. kinderziekenhuis, instrumen
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ontstonden toen ook de e ig n organisaties van 
volkstuinde’rs. Het belangrijkste doel was ,het 
waarborgen van de rontinu'i'teit'. Want de ver- 
huurde grond was meestal restgrond en de huur 
kon gemakkelijk opgezegd worden voor een 
andere bestemming. In zo’n situatie is van een 
beetje fruitteelt, rozen kweken of een fraai 
tuinhuis bouwen natuurlijk geen sprake. Ook 
nu nog is de strijd voor blijvende vestiging van 
volkstuineomplexen aktueel.
Op 18 augustus 1917, 70 jaar geleden, werd de 
'Bond van H uurders van Volkstuinen’ opge- 
richt. Een eerste actie naar de Gemeente toe 
was ̂ ٨١ ook na de oorlog de huur van de 
tuingronden veilig te stellen. De Bond vond 
bovendien dat het bestuur en beheer over de 
volkstuinen het best gedaan zou kunnen worden 
door de volkstuinders zelf. Met plannen voor 
een goede exploitatie van tuinen, die niet meer 
alleen voor de teelt van voedselgewassen wa- 
ren, maar voor ontspanning van de huurders, 
meende de Bond dat het animo groot zou blij- 
ven.
De Bond ging ook leden werven bij de Comité- 
tuinen. Langzamerhand ontstond er wrijving 
tussen de leden van de democratische Bond en 
het oudere, paternalistisch genoemde. Comité. 
In 1942 sloot de laatste tuingroep van het Co- 
mité voor Volkstuinen zich aan bij de Bond.
In de 2e W ereldoorlog waren er weer vele 
’oorlogstuinen’. Zelfs werden er een aantal ja- 
ren na de oorlog tuinhuisjes permanent be- 
woond door mensen die elders geen woning 
hadden.

Zo ontwikkelden de volkstuinen zich tot met 
planten, heesters, bomen, groente, fruitbomen, 
grasveld en fors tuinhuis bebouwde tuinen, die 
talloze mogelijkheden van (re)kreatie in zich 
dragen.
Ik nodig andere volkstuinders of onderzoeken- 
de typen uit dit zeer summiere stukje geschiede- 
nis aan te vullen. Ik zelf heb daarvoor uit de 
O penbare Bibliotheek aan de Prinsengracht de 
volgende studies geleend:
”Oorsprong en ontwikkeling van het volkstuin-
wezen in Am sterdam " en
”Van coelghaerde tot vrijetijdstuin".
In deze rapporten zijn ook heel aardige dingen 
te vinden, zoals: "D at in 1912 de volkstuinen op 
’k d e rw ag e n a fs ta n d ’ van de woningen dienden 
te liggen" en "D at het paternalistische Comité 
het er zeer moeilijk mee had, dat een muziek- 
uitvoering op een tuincomplex met "de Interna- 
tionale" begon.
De volkstuinen hebben nu hun eigen organisa- 
ties. Maar het lijkt erop dat een nieuwe vorm 
van paternalisme insfuipt. Zo bestaan er tuinen 
waar het verboden is op zondag te fietsen. Ook 
is er een soort maandelijkse inspectie van de 
tuinen. £ ٢ wordt dan onder meer gekeken naar 
de heggen, die overakeven hoog zouden moeten 
zijn. Tenslotte, als vrouwen of groepen een 
volkstuin willen huren, leidt dat nog steeds tot 
allerlei ongemakkelijke situaties. Als dat is op- 
gelost, kan met recht gesproken worden van 
hoogwaardige, kreatieve en rekreatieve tuin- 
complexen.

Rein de Jong

!pp’
FOTO: E. BOERING

program m a’s en aktiviteiten voor het komend 
seizoen klaar liggen.
G a daar eens heen, to t ziens buurtbewoners van
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Volkstuinieren:
’Modderen lan gs de
s p e e r l ^ n ’

of ’Benutten van
kreatieve
m ogel^kheden’?

De zomer is verregend, maar de boeren hoor je 
dit jaar am per klagen. De volkstuinders daaren- 
tegen zijn wél erg ontevreden. Hoe kan dat 
eigenlijk? Volkstuinders zijn to؟ h een soort 
boeren? Laten we de geschiedenis van het volks- 
tuinwezen daarvoor eens bekijken.
De moderne volkstuin stamt uit het begin van 
deze eeuw. Wel teelde men reeds lang z’n eigen 
tuingewassen. Zo had je in de 14e eeuw de 
’coeltune’. Daar werden voor zelfvoorziening 
uien, knoflook en kool verbouwd en het stads- 
bestuur ontving de pacht. In de 17e eeuw waren 
er ’laan-organisaties’, hele complexen, waar 
particulieren buiten de stad aan lanen gelegen 
tuinen in eigendom hadden. Hier werden ook 
siergewassen geteeld. Vroeger waren er ook 
keurig aangelegde, uitgestrekte ’buitenplaat- 
sen’ of ’pleziertuinen’, maar die waren alleen 
voor de rijken en hadden niets met volkstuinen 
to maken.

In de 19e eeuw waren er de ’abeiderstu i- 
nen’.
Welgestelden verhuurden de grond aan arme 
landarbeiders. De tuinders mochten groente en 
aardappelen telen en de lage pacht werd na de 
oogst gemd. De bedoeling was om hiermee bij 
een deel van de zeer arme werkeloze landarbei- 
ders het arbeidsvermogen in stand te houden. 
Ze bleven echter afhankelijk van de boer en 
hun loon als landarbeider kon zo zeer laag 
gehouden worden.
In het begin van deze eeuw werd vanuit het 
’Comité voor Volkstuinen’ (in 1909 in Amster- 
dam gesticht) het georganiseerde volkstuinwe- 
zen gevormd. Het doel van deze vereniging was 
de aanleg en het gebruik van volkstuinen voor 
de burgers van Amsterdam te bevorderen. Het 
ging hier om gecombineerde bloemen- en moes- 
tuinen, bedoeld om de nadelen van het stadsle- 
ven te compenseren en als middel om te genie- 
ten van zon, licht, lucht en vrije natuur. De 
leden van het Comité waren advocaten, hoog- 
leraren en ook de architect Berlage. Ze waren 
bijna allemaal bij vormen van m atschappelijk 
werk betrokken. Maar ze zijn er niet in geslaagd 
om organisaties voor drankbestrijding, volks- 
ontwikkeling en v^ksgezondheid te interesse- 
ren voor het volkstuinwezen. De volkstuinders 
zelf hadden bovendien weinig inspraak.
In de le W ereldoorlog ontstonden de ’oorlogs- 
tuinen’. Vanwege de voedselschaarste verhuur- 
de de gemeente in 1917 kleine stukjes gemeen- 
tegrond aan particulieren. Dit werd een groot 
succes. Op de ruim 3000 tuinen, werden dat jaar 
88 ton aardappelen, 1 ton erwten, 1 ton bruine 
bonen, 70 000 rode kolen, 28 duizend witte 
kolen en 70 000 savoye kolen geproduceerd.
In het voetspoor van de arbeidersorganisaties

Vervolg van pag. 1

De schoffeltuinen
£én van de aktiviteiten van het wijkopbouwor- 
gaan van het afgelopen seizoen die een groot

succes is, zijn de schoffeltuinen. Alle tuinen 
waren in een mum van tijd vergeven. Dit sei- 
zoen hebben de bewerkers leuk samen gewerkt 
en leuk geoogst. De tuinen liggen achter het 
verzorgingstehuis "D e Bogt". In de Houtrijk- 
straat poort onder door of rechtse hoek om van 
de Assendelfstraat. Het wijkopbouworgaan 
gaat proberen om nog meer van die Tuinen/tjes 
in de buurt te krijgen. £ ٨ het jatten valt ook 
mee. £ ٢ is nog hoop voor de mensheid.

We staan aan het begin van een nieuw seizoen. 
Voor de bewoners van de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt, waaronder vele uitkeringsge- 
rechtigden, zal het met deze regering financieel 
steeds moeilijker worden, kunnen we voorspel- 
len. Zolang je jong en gezond bent en werk 
hebt, gaat het wel. Maar bewaar je als je tussen 
wal en schip valt met bovengenoemde zaken. 
Met kennis en macht en vooral solidariteit valt 
er veel te bereiken. Gelukkig hebben we in de 
buurt (nog wel) vele instellingen en organisaties 
waar je je in diverse zaken kunt bekwamen. 
Met elkaar over allerlei zaken praten en deelne- 
men. H et wijkopbouworgaan spaarndam , de 
speeltuinverenigingen; de buurthuizen, Dome- 
١ ٢ Polanentheater, bibliotheek: CW S/AKZ en

م ء "■ء ج جم'

wordt. Dit werkplan wordt samengesteld door 
het wijkteam met inspraak van de buurtbe- 
woners, het wordt besproken in het b u u r t o v e r - 

leg en er zal regelmatig in deze krant over 
geschreven worden ( o o k in het ,,Stadsblad” ). 
Naast het buurtoverleg hebben de bewoners 
ook inspraak d.m.v. de te lefooner^uête, die 
maandelijks wordt gehouden door personeel 
van het wijkteam. De uitkomsten hiervan zullen 
worden verwerkt in het werkplan.

Criminaliteitspreventie
Wij blijven benadrukken dat het van het groot- 
ste belang is, dat u  in geval van onraad ogen- 
blikkelijk belt: snel optreden is vaak de enige 
oplossing bij b.v. een inbraak. Het centrale 
alarmnummer is: 222 222. Het buro spaarn- 
dam m erstraat is 24 uur per dag bereikbaar on- 
der nummer 559 3860.

Naast dit "directe optreden" voeren wij preven- 
tie hoog in ons vaandel. Misschien ten ov؟ rvloe- 
de wijzen wij u bij dezen op een aantal maatre- 
gelen, die u als bewoner zelf kunt nemen, om te 
voorkomen, dat u  slachtoffr wordt van b.v. een 
inbraak (die overigens hoofdzakelijk overdag 
plaatsvinden!).

- laat niet te duidelijk blijken dat u njet thuis 
bent (donker huis, briefje op de deu.r.^ost op 
de mat, etc.);
- let u op onder ramen e.d. ̂ eplaat^e klim- 
werktuigen.‘Tracht deze te laten ve-^jijderen. 
Desnoods bemiddelt het wijkteam hierin;
- maakt u afspraken met kennissen in de buurt 
om een oogje op eikaars woning te houden;
- zorgt u voor goed hang- en sluitwerk; infor- 
matie hierover is verkrijgbaar op het politiebu- 
ro Spaarndammerstraat.

W aarschuw ingsadressen
Indien u dit op prijs st.elt, houden wij bij wie 
gewaarschuwd kan worden in geval van nood 
(b.v. inbraak, vernieling, brand), als u zelf niet 
thuis bent.
u kunt u aanmelden d.m.v. onderstaande bon 
(volledig ingevuld)؛ stuur hem in naar: politie- 
buro Spaarndammerstraat 620, 1013 TH Am- 
sterdam "Afdeling info"
£en aantal voorwaarden hierbij:
- het w aschuw ingsadres moet de beschikking 
hebben over een sleutel en bereid zijn om 's 
nachts ter plaatse te komen (dus niet te ver weg 
wonen);
- het moet voor langere tijd gelden (anders 
wordt het hier een heksenketel);
- men dient telefonisch bereikbaar te zijn;
- wijzigingen dienen te worden doorgegeven!

Als wij de beschikking krijgen over waarschu- 
wingsadressen, kunnen wij ons werk beter doen 
en bent u beter af.

Tot slot
Als u nog vragen heeft of als u (desgewenst 
anoniem) informatie heeft, neemt u dan even 
contact op met buro S ^arndam m erstraat, ins- 
pecteur Melessen.

Aard 
en naam 
bedrijf:
(indien het een bedrijf betreft)

P o l i t i e

S p a a r n d a m m e r s t r a a t : 

^ m e n w e r k i n g  m e t 

b u u r t z e e r b e l a n g r i j k

Sinds afgelopen 16 februari ؛s het wijkteam van 
de politie 24 uur per dag werkzaam in de buurt. 
Dat ؛s dus alweer een half jaar. Een goed mo- 
ment om even terug te blikken en om voorne- 
mens t.a.v. de toekomst bekend te maken.

Buurtoverleg
We kunnen stellen dat de relatie tussen het 
wijkteam en buurtbewoners vanaf het eerste 
ogenblik goed te noemen is. £nerzijds vonden 
de bewoners het prettig om na al die jaren weer 
een perm anent bezet politieburo in de buurt te 
hebben, anderzijds stonden (en staan) de veelal 
jonge politiemensen te trappelen om aan de slag 
te gaan.

Vanaf de start stond voor het wijkteam vast. dat 
de bewoners een belangrijke rol moeten spelen 
bij het dagelijkse politiewerk. Zodoende kwam 
een geregeld overleg tot stand tussen de buurt- 
organisaties en het wijkteam, onder voorzitter- 
schap van Marcel van Tilburg, u allen welbe- 
kend.

Probleem gerichte aanpak
In het buurtoverleg werd afgesproken, dat het 
wijkteam een deel van zijn tijd gaat besteden 
aan het gericht aanpakken van bepaalde proble- 
men in de buurt. £en aantal zaken moeten 
daarnaast doorgang vinden:
- er is 24 uur een "assistentie-auto” op 
straat;
- het buro is 24 uur bemand:
- cursussen, verlof, e tc ؛.
adm س inistratief werk:
- ook de H aarlem m erbuurt moet aan bod ko- 
men (daar werken wij immers ook met dit 
wijkteam);
٠ gemeente en justitie hebben ook een vinger in 
de pap.

£en aantal problemen in de Spa/Ze buurt is op 
voorstel van genoemd overleg door het wijk- 
team aangepakt:
- toezicht in het W esterpark; dit heeft betrek- 
king op b.v. loslopende honden, maar ook op 
gepleegde aanrandingen; 1 aanrander is gepakt, 
naar een andere wordt nog gezocht.
- foutparkeren in woonstraten.

Hoewel we niet de illusie hebben, dat de pro- 
blemen zijn opgelost, zijn ze wel verminderd: 
het blijft in de eerste plaats een kwestie van 
mentaliteit!!

Werkplan
De komende tijd is het wijkteam van plan om te 
werken volgens een z.g. "w erkplan” . Dit wordt 
per maand gemaakt en er wordt precies in 
aangegeven aan welke problemen aandacht 
wordt besteed en hoeveel tijd er in gestoken

ADRES:

Telefoon:

W A ARSCHUW INGSADRESSEN

NAAM Telefoon Adres Functie

٦ .

2.

3.

ja/neen

ja/neen

Nachtportier

Alarminstallatie

N achtveilighidsdienst

O V E R IG £ in gebruik zijnde ruimten zoals: 
winkels, filialen, pakhuizen, opslagplaatsen, 
kelders, enz.
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De Zoutpot zoekt 
vrijw illigers
Speelotheek De Zoutpot is heel hard op zoek 
naar mensen die zich in willen zetten voor het 
speelotheekwerk.
De speelotheek heeft allerlei k tiv ite iten , 
zoals:
3x per week uitleen van speelgoed (  ل ,ochtend ل
middag, ل avond) voor kinderen en volwasse- 
nen van 0-90 jaar.
speelmiddagen voor de school in de buurt, 
speelmiddagen i.s.m. het buurthuis.
2x per maand een speelochtend voor de peuters 
die op de wachtlijst staan van de peuterspeel-

gezamenlijke inkoop van nieuw speelgoed, 
administratieve zaken, zoals: archiefsysteem* 
ledenadministratie, maken van het werkplan en 
jaarverslag enz.
het repareren van k^pot speelgoed.
Om al deze taken goed uit te kunnen voeren 
zitten we nu met te weinig vrijwillige medèwer- 
kers.
£ ٢ zullen toch mensen in onze buurt zijn die dit 
werk heel leuk vinden?

Ervaring is absoluut niet nodig, alleen een grote 
dosis enthousiasme en het graag omgaan met 
kinderen en volwassenen wordt gevraagd. 
Natuurlijk hoeft u niet aan alles deel te nemen 
maar kunt ٧ b.v. een keuze maken uit wat u 
aanspreekt.
Knutselt ٧ graag? Dan kunt ٧ speelgoed repare- 
ren.
Of u kunt lx per week een uitleen doen.
Vindt u het werken met peuters leuk dan is de 
peuterochtend wat voor u.
Met nadruk stellen wij dat dit werk door man- 
nen en vrouwen gedaan kan worden.
Wilt ٧ nog meer weten of wilt u graag meewer- 
ken dan kunt u de volgende nummers bellen: 
Tel: 254664- Gerda en Rinus 
Tel: 265204- Trudy Tel: 232602- Marijke.

Speelotheek De Zoutpot 
Zoutkeetsplein 4-6 
3 ا0ل  LD Amsterdam

Het silogebouw is opgetrokken uit baksteen en 
wordt geschoord met ijzeren stangen, die met 
fraaie rozetten aan de buitenmuur bevestigd 
zijn. ”Zulke gebouwen worden als ze de hon- 
derd jaar naderen vaak tot monument bestem- 
peld, maar ik geloof niet dat hier sprake is van 
een bepaalde stijl. Maar ik heb er geen verstand 
van hoor,” aldus Oeverhaus.
De Rijkscommissie voor de Monumentenzorg 
heeft de silo in 1984 bij het ministerie van WVC 
voorgedragen als industrieel monument.

Dit bericht is overgenomen uit het ?arool

Naschrift AKZ: De gemeente bevestigde ons, 
dat er ”initiatieven tot fanktieverandering” van 
de silodam zijn. Er is nog géén koopkontrakt 

:met de ̂ojektontw ikkelaar. De projektgroep 
¥-oevers meldt, dat een voorbereidingsbesluit 
tot bestemmingsverandering op de normale wij- 
ze met de buurten besproken zal worden, ook al 
valt de strook buiten het bestemmingsplan. De 
buurt zal attent moeten blijven op eventuele 
gevolgen van de bouwplannen op het door de 
buurt geëiste Y-Boulevardtracee achter de 
pakhuizen ٥ ٨ ١ .

Buurthuis straa t & Dijk 
wordt, weer de Piraat
Het buurthuis aan de Houtm anstraat heet weer 
hi]iirthnis De Piraat. Hoe komt dat?
3 Jaar geleden ging buurthuis De ?iraat, toen 
nog aan de Roggeveenstraat, een fusie aan met 
het H arlem m erbuurthu is in de Haarlemmer- 
straat. Dat gebeurde onder druk van de bezuini- 
gingen, en u herinnert zich wellicht nog uit die 
tijd dat dat allemaal niet zonder slag of stoot 
ging. Maar afgelopen jaar lukte het buurthuis 
Straat & Dijk, de nieuwe naam van de beide 
buurthuizen, u weer een volwaardig program- 
ma aan te bieden.
Maar bezuinigingen en gemeentepolitiek heb- 
ben weer toegeslagen. Zoals u misschien wel 
weet, kömen er in Amsterdam voor 990ل stads- 
deelraden. De Zeeheldenbuurt komt dan sa- 
men met de ̂aarn d am m erb u u rt in één stads- 
deelraa$. De Haarlem m erbuurt zal daar niet bij 
horen. De buurthuizen die in één stadsdeel- 
raadgebied liggen, moeten dan gaan samenwer- 
ken. Op zich niet zo'n probleem, maar buur- 
thuis Straat & Dijk zou dan te maken krijgen 
met twee verschillende stadsdeelraden. Daar- 
om is besloten dat wij vanaf septem ber niet 
meer mogen samenwerken met het Haarlem- 
merbuurthuis, oftewel: Straat & Dijk wordt 
weer opgeheven, wij nemen onze oude naam 
terug, en vanaf septem ber werken we samen 
met buurthuis Verzet.

Hoe die samenwerking er precies uit zal komen 
te zien is nog niet bekend. Wat wel bekend is, is 
ons programma voor het nieuwe seizoen, u 
kunt dit vinden in ons ̂ogram m aboekje , dat u 
in het buurthuis af kunt halen, en dat ٧ waar- 
schijnlijk ook al in uw brievenbus hebt gevon-

We bieden ٧ weer voor elk wat wils: k^derakti- 
viteiten, kursussen, baravonden, lessen voor 
buitenlandse buurtbewoners, rommelmarkten, 
schrijf- en rekenlessen door VOH, en natuurlijk 
kunt u ook dit jaar terecht bij onze maatschap- 
pelijk werkster.
We hopen ٧ binnenkort te zien, in buurthuis 
DE PIRAAT.

Graansilo W esterdoksdijk 
moet slu iten
De silo van de firma Segmij aan het einde van 
de W esterdoksdijk wordt verkocht, o p het ter- 
rein zal vermoedelijk een ̂ojectontw ikkelaar 
huizen neerzetten, het gebouw, dat de ingang 
van het IJ domineert en de uiterste hoek van de 
Zeeheldenbuurt m arkeert, is van de Nederland- 
se Silo-, Elevator- en Graanfactor Maatschappij 
(Segmij), opgericht in 1895.

De overcapaciteit aan graansilo’s in West- 
Europa en de hoge ouderdom van het gebouw, 
die nieuwe investeringen onrendabel maakt, 
heeft de aandeelhouders er toe doen besluiten 
de onderneming te liquideren. Voor de elf per- 
soneelsleden is ontslag aangevraagd. Van de 
verkoop van het erfyachtrecht wordt hun af- 
vloeiingsregeling betaald.
Directeur p . Oeverhaus zegt dat er onderhan- 
delingen gaande zijn met een ̂ ^  -ectontwikke؛
laar. 'Die zal de locatie te gelde gaan maken. 
Het gebouw wordt dan hoogstwaarschijnlijk ge- 
sloopt.”

goed in om ̂rech tvaard igde eisen over te bren- 
gen. Er is hier veel overlegstruktuur gegroeid, 
en dat geeft dikwijls resultaten. Deze buurt 
wordt serieus genom en.”

Wat vind je het belangrijkste van je werk?
De kontakten met de buurtbewoners. Dat je 

mensen praktisch kan helpen. V erder het mee

doen in allerlei overleggen die hier zijn, zoals 
het dienstverlenersoverleg, de overleggen van 
buurtbewoners met am btenaren, het woonpro- 
blemenoverleg, enz. Daarin kun je voor indivi- 
duele ̂rso n e n dingen helpen oplossen. En hel- 
pen zaken tot stand te brengen voor de 
huurt

Het is overigens van ̂eel belang voor de buurt 
dat hier een h e rh u isv ^ in g sp re ek u u r is van Jan 
van Hout. Dat brengt de gemeente dicht bij dé’ 
mensen. En dat het cw s, maatschappelijk 
werkteam en wijkpost bejaarden veel doen aan 
de weigering h r v e r ^ g i n g ; daarover zijn hier 
afspraken. In andere buurten leggen deze zaken 
een grote claim op het voorpostw erk.”

H enk٠ we wensen je veel succes in onze buurten. 
We hopen dat veel bewoners je zullen weten te 
vinden, en datje er inderdaad in zult slagen niet 
uitsluitend als spreekbuis van de gemeente te 
fungeren. Coby de Vogel

Nel Breedveld

Sinds mei 198? is er een spreekuur van de 
Sociaal Raadslieden in Sociaal Medisch cen- 
trum ”Bokkinghangen” . Dat spreekuur v in d 

eens per week plaats op de dinsdagochtend. Het 
betreft een experiment en in decem ber zal be- 
keken worden of het zinnig is om het door te 
zetten. Het speciale spreekuur is gestart, omdat 
we merken dat mensen uit de Z .h e ld e n h u u rt 
minder gemakkelijk naar het spreekuur komen 
en we die buurtbewoners toch in de gelegenheid 
willen stellen om van onze mogelijkheden ge- 
hruik te maken.

Het spreekuur wordt gehouden op dinsdagoch- 
tend. م r ■

Vanaf 1 oktober 198? zal de aanpak veranderd 
worden. Het inloopspreekuur zal veranderd 
worden in een ̂p ra k en sp re ek u u r op dinsdag- 
ochtend. Dat heeft het nadeel dat ٧ alleen na 
een afspraak gemaakt tehebben, geholpen kunt 
worden en niet meer gewoon langs kunt ko- 
men.
Het heeft voor ٧ echter het voordeel dat ٧ 

precies weet hoe laat u aan de beurt bent en niet 
meer lang hoeft te wachten. Voor ons is het 
voordeel dat we van te voren precies kunnen 
plannen hoelang we aanwezig moeten zijn en 
hoeveel tijd er voor ons kantoor in de Knollen- 
dam straat over blijft.
u kunt elke dag tussen 9.00 en 12.00 uur bellen 
voor een afspraak met telefoonnummer
82 93 02,

Wat doen de raadslieden?
u kunt bij ons terecht voor informatie en advies 
over allerlei soorten onderwerpen, zoals uitke- 
ringen, huursubsidie, kinderbijslag, belastin- 
gen, huren, vreemdelingenrecht, problemen 
met uw baas of uitkeringsinstantie. We kunnen 
u ook helpen bij het invullen van allerlei moei- 
lijke formulieren of voor u bemiddelen bij in- 
stanties.
Onze hulp is vertrouwelijk en kosteloos. 
Samengevat kunt u vanaf 1 oktober 198? terecht 
bij de Sociaal Raadsman in het Sociaal Medisch 
Centrum "Bokkinghangen” , Barentszplein 65 
na een afspraak gemaakt te hebben via tele- 
foonnummer 82 93 02.
u kunt vanzelfsprekend ook naar de Knollen- 
dam straat komen, waar we elke dag (behalve de 
woensdag) van 9.00 tot 12.00 uur spreekuur 
hebben en voorts dinsdag van 18.30. tot 20.00 
uur voor de mensen die overdag verhinderd 
zijn.

Vervolg van pag. 1

me aan. Het is echt Amsterdams, vlak bij het 
centrum, en toch heel apart. Het is een dorp in 
de stad; overzichtelijk om in te werken. Ik blijf 
wel meedraaien in de wijkraad, maar niet meer' 
als lid. Dan heb je twee petten op. Tot nu toe 
werd nooit een voorpostam btenaar aangesteld 
in de eigen buurt, ik denk dat ik de eerste ben. 
Vertrouwen hebben van de buurt is heel belang- 
rijk voor dit w erk.”

Hoe vind je het, dat de buurt geen enkele invloed 
had bij de aanstelling van jou en van de nieuwe 
coördinator stadsvernieuwing?
”Dé buurt moet naar mijn mening betrokken 
worden bij de aanstelling van buurtfunktiona- 
rissen; dat is nu niet gebeurd. D oor alle af- 
vloeiingen in de gemeente is het moeilijker 
geworden, omdat allerlei mensen recht op her- 
plaatsing hebben. Hoe die invloed precies gere- 
geld moet gaan worden, dat zijn we nu aan het 
uitzoeken. Zelf denk ik aan een afgevaardigde 
van de buurtorganisaties in de ollicitatiecom - 
missie.”

Wat zijn je plannen?
”Ik ben nu bezig samen met Rob Legdeur 
(coördinator stadsvernieuwing) een concept- 
antwoord te maken op het adres van de buurt 
over beheer na stadsvernieuwing. Dit werk geeft 
veel onverachte dingen, waar je meteen op 
moet reageren. Dat moet ook kunnen, vind ik. 
Er zijn hier twee spreekuren, op maandag- en 
op woensdagmorgen, maar ik ben ook wel aan- 
spreekbaar tussendoor. Mijn werk was nét be- 
gonnen, een paar weken nog maar, toen deze 
voorpost al werd bezet door buurtbewoners. In 
verband met de openstelling van de binnenter- 
reinen, Dat kostte meteen al een hoop tijd, om 
alles uit te zoeken. Het ging gelukkig gemoede- 
lijk, zoals meestal in deze buurt. De wethouder 
is toen hier naar toe gekomen om te praten, en 
de binnenterreinen te bekijken, en daar kan ik 
dan in bemiddelen. Je probeert dan, dat zo’n 
gesprek positief verloopt. En er is ook een goed 
resultaat uit de bus gekomen. Deze buurt is er

Reclameborden op Eigen
Haard-woningen
- Reklameborden op een Eigen Haard blok in 
de Hembrugstraat zijn door de bewoners ver- 
wijderd. Ze zijn niet opnieuw geplaatst; het 
reclamebureau heeft de stalen frames opge- 
haald.

- In de Indische Buurt hebben bewoners aange- 
kondigd een gerechtelijke procedure te starten 
over de op hun woning geplaatste r^ a m e b o r- 
den. De rechtzaak gaat niet door, want de 
borden zijn inmiddels verwijderd, naar wij ver- 
namen na aandrang van de afdeling buitenre- 
klame van Bouw- en Woningtoezicht. Reden: 
storend in het stadsbeeld.

- In de Zeeheldenbuurt blijkt erg verschillend 
gedacht te worden over de 11 grote borden die 
aan nieuwbouw-woningen zijn getimmerd in de
Barentszstraat, de Van Heemskerckstraat, de 
Zoutkeetsgracht en aan het Barentszplein. Er 
zijn bewoners, die hopen dat Eigen Haard van 
het verdiende reclamegeld inderdaad bekladde 
gevels vaker schoon gaat maken dan voorheen. 
Tot nu toe is daarvan nog niets gebleken. Zij 
vinden de grote reclameborden niet ontsierend, 
omdat ze geregeld worden verwisseld: ze gaan 
ervan uit dat het geld ten goede komt aan de 
betreffende blokken.

- Een andere groep bewoners heeft wél grote 
bezwaren. Zeventien van hen gaven die ook 
schriftelijk te bennen aan het A K Z. na een 
hericht in de Buurtkrant van februari ’87.
Hun argumenten tegen de reclame zijn o.a.:
1. Onveiligheid; inbraak mogelijk via beklim- 
ming van de stalen frames.
2. Ze willen niet ir، een ”reclamezuil” WO-  

nen.
3. Ze vinden reclame lelijk, ontsierend, storend 
in hun woonbuurt
4. De buurt gaat er volgens hen op achteruit wat 
het aanzien betreft.
5. Alcohol- en tabaksreclame (de hoofdmoot) 
op hun eigen woning vormt een slecht voor- 
beeld voor hun kinderen.
6. Eigen H aard heeft helemaal niet overlegd 
met de bewoners, en de borden zomaar ge- 
plaatst.

Inmiddels hebben we vernomen dat een be- 
woonster van de Zoutkeetsgracht zich samen 
met enkele andere bewoners onlangs tot de 
afdeling buitenreklame van Bouw- en Woning- 
toezicht heeft gewend om hun bezwaren ken- 
baar te maken. We houden u op de hoogte. 
Heeft u reakties: laat het ons horen.

A KZ

Spreekuur sociaal 
raadslieden in 
Bokkinghangen



Maar de afgelopen jaren blijkt het volgen ̂an 
deelstudies ook ongekende mogelijkheden te 
bieden voor diegenen die door de huidige ruime 
arbeidsmarkt plotseling zonder werk komen te 
zitten of niet aan de slag kunnen komen. Het 
volgen van één of meer vakken waarnaar op 
de arbeidsmarkt wat meer vraag is (informatiea 
bijv.) blijkt dan de arbdsperspee tieven van 
deze mensen aanzienlijk te verbeteren.
Om deze categorie (potentiële) leerlingen opt؛- 
maal tegemoet te komen, heeft de A ’damse 
dag/avondsehool spoedcursussen in het leven 
geroepen voor de vakken Frans, Duits, Engels, 
wis-, natuur- en scheikunde en biologie. Met 
deze cursussen worden de leerlingen na één 
jaar op havo- en na twee jaar op Atheneumni- 
veau gebracht.

Boekenfonds
Gelukkig wordt het volwassenenonderwi js door 
de overheid gsubsid ieerd , waardoor het les- 
geld beperkt blijft tot plm. / 400 voor een volle- 
dig A th e u m p a k k e t. Het zijn dan vooral de 
aan te schaffen boeken die dit bedrag makkelijk 
kunnen verdubbelen.
De A ’damse dag/avondschool beperkt deze 
kosten aanzienlijk door haar boekenfonds. ٠١٦٦- 
dat de dure studieboeken voor de meeste leer- 
lingen na een jaar in feite toch waardeloos zijn 
geworden, biedt de school de mogelijkheid de 
boeken te huren tegen ongeveer een kwart van 
de werkelijke kosten. Dit levert, aföankelijk 
van de gekozen vakken, vaak een voordeel van 
enkele honderden guldens per jaar op. En VOOI 
wie is dat in deze tijd van inleveren en bezuini- 
gen geen welkome besparing?
Bovendien kunnen de leerlingen in veel geval- 
len een niet onaanzienlijk deel van de gem aaktt 
studiekosten terugkrijgen in de vorm van toela- 
gen via gem eente, provincie of rijk.

Afdelingen
Ooit begon de Amsterdamse Dag- en Avond- 
scholengemeenschap als een *
voor U .L.O . Inmiddels heeft de school over de 
hele stad haar vestigingen, waarvan de dagafde- 
ling er slechts één is.
De a v o n ^ le id in g e n voor MAVO vinden 
plaats in het Barlaeusgymnasium, Wetering- 
schans 29 (tel. 246379).
De avondopleidingen HAVO en Atheneum 
worden gegeven in Academie De Schans, Voor- 
malige Stadstimmertuin 2 (tel. 224348). Inlich- 
tingen en/of inschrijvingen iedere maandag-, 
woensdag- en vrijdagavond tussen 19.30-20.30 
uur

Aan de dagafdeling in de Van Bossestraat 84 
(tel. 864828) zijn een M AVO-, HAVO- en 
atheneumafdeling verbonden. Voor inlichtin- 
gen kan men daar iedere maandag-, dinsdag-, 
donderdag- en vrijdagochtend tussen 11.00 en
12.30 uur terecht.
De nieuwste loot aan de inmiddels al rijk bela- 
den stam is een tweejarige M .E.A .O .- 
avondopleiding, waarmee in septem ber in de 
Mr. Treublaan een start wordt gemaakt. Alge- 
mene inlichtingen: hoofdkantoor Sarphatipark 
.tel. 735980 ,ل79

en Avond-
S^olengemeenschap met een mavo- en havo- 
afdeling in vier lokalen van een huishoudschool 
in de Frederik Hendrikstraat. Al gauw bleek de 
belangstelling voor deze vorm van onderwas zo 
overweldigend dat naar een ander, vooral rui- 
mer onderkomen moest worden gezocht. Dat 
werd gevonden in de van Hallstraat, waar de 
school met acht lokalen probeerde de immer 
groeiende toeloop het hoofd te bieden» Dat ook 
dit een tijdelijk onderkomen zou zijn, was toen 
al te voorzien. Nu zit de school, inmiddels uitge- 
breid met een Atheneumafdeling, al weer enkele 
jaren tot volle tevredenheid in een eigen gebouw 
in de Van Bossestraat 84.

Publiek
Maar niet alleen het gebouw veranderde. ٧؛؛ ٢ - 
wel parallel daarmee voltrok zich ten verande- 
ring in het publiek. De eerste jaren werd de 
school grotendeels bevolkt door (huis)vrouwen 
van tussen de 25 en 45 jaar. Mannen kwamen in 
die tijd slechts mondjesmaat en dan nog schoor- 
voetend over de drempel. In deze periode kreeg 
het volwassenendagonderwijs voor mavo, havo 
en A theneum , zoals de officiële benaming 
luidt, in de volksmond de bijnaam 'moederma- 
vo’.
Deze, overigens met ere gedragen, scheldnaam 
wordt tegenwoordig nauwelijks meer gehoord 
en is ook nauwelijks meer van toepassing op de 
huidige situatie. Hoewel een 40- of 50-jarige 
huismoeder zich nog steeds geen buitenbeentje 
op de school hoeft te voelen, ligt de gemiddelde 
leeftijd van de leerlingen nu rond de 25. En de 
heide sexen houden elkaar, zeker wat aantallen 
betreft, redelijk in evenwicht.
Maar ook de veranderingen die zich in de maat- 
schappij voltrekken, zijn terug te vinden in de 
sc '^ lb e v o lk in g : krakers, bijstandmoeders, 
punkers, aankomende yuppies, pensioenge- 
rechtigden, huismannen en -vrouwen buigen 
zich zuchtend over dezelfde ̂oefw erken . En 
op de jaarlijks terugkerende, en inmiddels tot 
evenementen uitgegroeide schoolreizen lopen 
hanekam en plooirok arm in arm over het Rode 
?lein in Moskou of drinken ze samen een cerve- 
za op de ?laza M ajor van Madrid. En eerlijk is 
eerlijk: soms blijkt zo'n plooirok in het gebruik 
best mee te vallen.

D eelstudies

De verlaging van de gemiddelde leeftijd van het 
publiek van de dagschool is vooral veroorzaakt 
door de invoering van de mogelijkheid per vak 
te studeren. Hierdoor werden gezakten uit het 
’gewone’ dagonderwijs in de gelegenheid ge- 
steld in het volwassenenonderwijs alleen die 
vakken over te doen waarvoor ze eerder op hun 
examen een onvoldoende hadden gehaald.
De mogelijkheid van het studeren per vak be- 
staat natuurlijk ook voor mensen met een spe- 
ciaal gerichte belangstelling. Vooral vakken die 
vroeger op school niet werden gegeven (zoals 
Spaans) mogen zich verheugen in een nog 
steeds groeiende belangstelling van deze cate- 
gorie leerlingen.

Zij hebben al vaker met dit bijltje gehakt, er 
zijn al eerder nieuwbouwprogramma’s geweest 
die onbetaalbaar bleken voor de oude bewo- 
ners. Enfin, daar kunnen de spaarndam m er- 
buurters ook over mee praten.

Ook hier is na de renovatie niet iedereen die 
hier woonde terug gekomen en ook hier zijn 
oude buurtverbanden vaak verbroken 
Het verschil is dat wij niet onder een diktatuur 
leven en de middelen en mogelijkheden hebben 
om nieuwe buurtverbanden of -organisaties te 
vormen, eh dit zelfs vanuit de overheidfgestimu- 
leerd wordt.
In Alexandra ligt dat veel ingewikkelder, alles 
moet daar ondergronds gebeuren zonder welk 
hulpmiddel dan ook.
In Alexandra worden de verbeteringen met op- 
zet gebruikt om de mensen onder de duim te 
houden. Het is een bewuste strategie om de 
wijk onder kontrole te kunnen houden en naar 
de buitenwereld te kunnen zeggen: "Zie je wel 
dat blanken en zwarten ’,sam en” veel meer tot 
stand kunnen brengen dan wanneer zwarten het 
alleen doen” .
Dat ”samen” slaat echter nergens op want de 
bevolking van Alexandra heeft geen enkel poli- 
tiek recht, zij kunnen niet de mensen in het 
stadsbestuur kiezen die zij willen of de verbete- 
ringen die zij zelf willen laten uitvoeren. Boven- 
dien heeft het leger de wijk konstant orhsingeld 
en is de noodtoestand nog steeds van kracht. 
Het is niet zo toevallig dat Pretoria geld be- 
schikbaar stelt voor een township als Alexan-

H^t is sinds de jaren 50 een van de meest 
o p stn d ig e townships en in de loop der jaren is 
de verzetsbeweging erin geslaagd strukturen op 
te zetten die zeer effektief het apartheidsbewind 
ondermijnen.
De stad is voor het officiële bestuur onbestuur-
baar geworden.
De bewoners van Alexandra zijn er wat dat 
betreft uitstekend in geslaagd de oproep van het 
ANC, iedere township onbestuurbaar te ma- 
ken, te verwezenlijken.

Pretoria hoopt dat wanneer alle plannen uitge- 
voerd zijn er een zwart maicnettenbestuur 
gekozen zal worden, dat aan haar leiband mee- 
loopt, en de invloed van het ANC zal verminde- 
ren.
Dat dit hoogst onw ^rschijn lijk is zal in de 
toekomst blijken.
De mensen laten zich geen zand ؛١٦  de ogen 
strooien, daarvoor is het ware gezicht van het 
apartheidsbewind in ?retoria voor de mensen in 
Alexandra te duidelijk.
Alleen de afschaffing van apartheid en het er- 
kennen van de rechten van de zwarte bevolking 
zal het verzet overbodig maken.

Slaapcursus

Zoals in de buurtkrant van juni al aangekondigd 
is, wordt er weer in septem ber een slaapcursus 
gegeven.

Wil je informatie of wil je jezelf aanmelden 
voor deze cursus dan kun je dit via telefoon- 
nummer 842530 doen tussen 9 en 17 uur bij 
Katharina Kluyskens.

Samen eten

Elke donderdag wordt er in ”H EB R O N ”, Pola- 
nenstraat 197, een "o ^ n -m aa ltijd ” gehouden. 
Deze uitgebreide broodmaaltijd is bedoeld VOOI 

buurtbewoners die om welke reden dan ook hel 
fijn vinden om een keer per week samen met 
anderen te eten.
Er komen gemiddeld 35 mensen (inclusief kin- 
deren).
De uitgebreide broodmaaltijd bestaat uit: soep 
of gebakken vis, diverse soorten brood, fruit en 
koffie toe. De kosten zijn / 3,50 p.p. Kinderen 
tot 10 jaar zijn gratis. Kom ook eens langs. Het 
is erg gezellig, u/jij bent van harte welkom. 
Aanvang: 18.00 uur.

Inl. A. van'Eaar 
Polanenstraat 197 
tel. 82 80 26.

BUURTBAND-NIEUWS

Vanaf heden zal er in de buurtkrant een vaste 
rubriek verschijnen met nieuws over de buurt- 
band met Alexandra.

Dit kunnen zowel aankondigingen van aktivitei- 
ten in dit kader in de buurt zijn, als berichten 
over de toestand in Alexandra zelf.
Wij verwachten door regelmatig informatie te 
geven over Alexandra, dat de buurtband wat 
meer tot leven komt en er wat J^eer initiatieven 
vanuit de buurtinstellingen zullen komen. 
Bovendien hopen wij dat het mensen in de 
buurt zal inspireren zelf aktiviteiten m het kader 
van de buurtband te ontplooien.
Deze keer wat informatie over d^ recente ont- 
wikkelingen in Alexandra.

Alexandra is een zwarte township onder de 
rook van Johannesburg.
De voorzieningen zijn er uiterst slecht of ont- 
breken geheel, er is bv. geen waterleiding in de 
huizen, geen rioolnet en geen verhard wegen-

De huizen bestaan voor een groot deel uit hou- 
ten planken met een stuk gol?plaat als dak, zeer 
dicht op elkaar gebouwd.
Verschillende malen is door het a^irtheidsregi- 
me in Pretoria geprobeerd townships als Ale- 
X^ndra met de grond gelijk te maken.
Allerlei middelen zijn aangewend om de men- 
sen te dwingen te verhuizen.
Maar dat is in Alexandra nooit gelukt, mensen 
kwamen al snel weer terug en er vestigden zich 
ook steeds nieuwe mensen.
Om de wijk onder controle te houden zijn 
allerlei middelen door de regering uitgepro- 
beerd, maar zelfs de meest erge terreur heeft 
het verzet tot nu toe niet kunnen breken.
Sinds ongeveer een jaar probeert Pretoria een 
nieuwe taktiek nl. het ter beschikking stellen 
van gelden voor " h e ro n t^ k e l in g ” van de stad. 
Dat wil zeggen dat er verharde straten en wegen 
aangelegd worden, er een rioolbuizennet komt. 
er waterleiding ؛١٦  de huizen komt en de behui- 
zing zelf verbeterd wordt, o p het eerste gezicht 
een hele verbetering dus.
Echter om dit plan te realiseren zullen er vele 
huizen gesloopt moeten worden en mensen "ti j- 
delijk” elders onderdak moeten zoeken. 
Buurtverbanden, die een essentiële rol spelen bij 
het verzet tegen het apartheidsregime in Ale- 
xandra, zullen worden verbroken, aktieve 
buurtkaders zullen verspreid worden.
Het is dan ook niet zo gek dat de bevolking van 
Alexandra sceptisch staat tegenover dit voorne- 
men van de regering ondanks mooie beloften 
dat mensen weer kunnen terugkeren in de eigen 
woning.

Parochie 
H MARIA MAGDALENA 
Spaarndammerstraat 9 
1013 SR AMSTERDAM 
tel: (020) 82 98 32

'  R.K. M a g d ^ e n ^ ro c h ie , Spaarndammer- 
straat 9, 1 0 3 .SR Amsterdam. Tel. 829832 ل

+ M agdlenakapel: S ^arndam m erstraat 460 
(zondag 10.30 uur)
+ Paus Johanneskapel: ل acob Catskade 11 (za- 
terdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur)
+ Pastores: Bram D enkers, Ellen Terpstra

- Ned. H erv./Geref. N assu k ek g em een te , De 
W ittenkade 111, De W ittenstraat 114 1052 EB 
Amsterdam. Tel. 844? 16 
+ Nassaukerk: De W ittenkade 111, De Wit- 
tenstraat 114. (zondag 1 ال0ال .  uur)
+ Pastores: Paula Irik (W atteaustraat 3 III; tel. 
764178); Hans Mos (Voltaplein 35؛ tel. 949902): 
Trinus Hibma (Celebesstraat 57 d; tel.

6555ل2)م

Dagschool Van Bossestraat viert tienjarig■ bestaan

Van Moedermavo tot " *

In september 177 و  begon de dagafdeling van de 
Amsterdamse Dag- en Avond-
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De Buurtkrant is een uitgave van het Aktie 
Komité Zeeheldenbuurt, het Comité Wijkver- 
betering ̂ ardammerbuurt 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 tik le ^ ic e n /o ^ e r k in g e n /su g g e s -
ties sturen naar het redaktieadres.

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

Aan dit nummer werkten mee: Bob Morriën, 
Nel Breedveld, Korine Cheizoo, Hans van 
Gasteren, Joger de Jong, Gerda Lasschuit, Bert 
Helmers, Hugo Rompa.

Drukkerij: Dijkman. Oplage: 7000 exp.

Inleverdatum kopij ٧ ٠ ٠ ٢  volgende nummer:
29 september

Spreekuur w ijkverpleging in 
socia،al medisch centrum 
Houtrak
Sinds kort bestaat voor de patiënten Van de 
huisartsenpraktijken van dokter G arnier *en 
? ٠ ٠ ٧ ٧ . Duin de ̂؛ g e lijk h e id gebruik te maken 
van een inloopspreekuur Wijkverpleging.
De wijkverpleegkundige die is gevestigd in het 
sociaal medisch centrum H outrak houdt spreek- 
uur dagelijks van 13. ال ال14.ال ال -  uur (behalve op 
dinsdag).
Adres: H outrijkstraat 114-116, telefoon: 
86 86 10.

Burenhulp vraagt 
vrijw illigers
In de ̂ a rn d a m m e rb u u r t en Zeeheldenbuurt 
en de Gouden Reael kunnen buurtbewoners 
een beroep doen op de Burenhulp.
Dit is een vrijwilligersorganisatie die beschik- 
baar is voor het doen van boodschappen, die 
met u mee gaat naar een bezoek aan de specia- 
list, of die gewoon bij ٧ langs komt omdat ٧ 

eens behoefte heeft aan een bezoekje.
De Burenhulp kan ٧ ook helpen bij kleine 
klusjes in en om het huis. Kortom, de Buren- 
hulp staat voor u klaar als ٧ eens wat hulp of 
aanspraak nodig hebt. De hulp is altijd gra-

Als ٧ de Burenhulp wilt bereiken dan kan dat 
op het volgende adres: H aarlem m erstraat 130. 
u kunt hen altijd bellen van maandag tot en met 
vrijdag van 10.00-11.00 uur, op telefoonnum- 
mer: 26.12.08.
Om het werk in de Spaarndammerbuurt te kun- 
nen uitbreiden doen wij een beroep op een 
ieder die wat vrije tijd beschikbaar heeft. ٧ ١ ٧ 

buurtbewoners zullen erg blij zijn met uw me- 
dewerking aan de Burenhulp! Belt u eens om te 
vragen op welke manier ٧ in onze buurt als 
vrijwilliger aktief kunt worden.

Burenhulp broodnodig

Ria Heemskerk is gestopt met haar werkzaam- 
heden voor de burenhulp. Zij gaat beginnen 
met de opleiding sociaal-cultureel werk en ik g^ 
haar opvolgen dus zal ik me even voorstellen: 
Mijn naam is M argriet van Baar en ik volg oold 
de opleiding M .B.O. sociale dienstverlening! 
hetzelfde als wat Ria gedaan heeft. Mijn werl^ 
bij de burenhulp geldt dan ook als stage-plaat^ 
en de bedoeling is dat ik op maandag, dinsdag 
en w oendagochtend achter de telefoon zit . ه ا  ب

donderdag en vrijdag houden er twee anderd 
contactpersonen spreekuur. De spreekuurtij] 
den zijn op het moment van 12.00 tot 13.00 uur 
maar vanaf 1 septem ber gaan we die wijzigen in
10.00 tot 11.00 uur.

Nog even voor de mensen die nog niet eerdej 
van de burenhulp gehoord hebben: wij zijn el 
voor oudere en zieke mehsen die dringend huid 
nodig hebben bij bijvoorbeeld een klein klusj^ 
in huis, een boodschap, een recept dat gebrach 
moet worden of wanneer er begeleiding nodig i 
naar een arts e.d.

Dus wanneer u ons nodig hebt, bel ons gerust 
Tevens zijn nieuwe vrijwilligers meer dan wel 
kom! Ons telefoonnr. is 2 6 1 2 0 8 en wij zitte^ 
momenteel in het buurthuis op de Haarlem 
merstraat 130.

P rijsverlaging buurtbus
De buurtbus ‘H aarlem m erpoort' rijdt voor OU- 
dere buurtbewoners vanaf 55 jaar.
De bus rijdt in: Jordaan, de Gouden Reael, 
Staatslieden/Hugo de G rootbuurt,
spaarndam m er- en Zeeheldenbuurt.
Een enkele rit kost ƒ 1,0ال en een retourtje kost 
ƒ2,00.
Wilt ٧ gebruik maken van de buurtbus, belt ٧ 

dan een dag van te voren, om een rit te bespre-

De buurtbus is op werkdagen bereikbaar van
9.30 uur tot 12.30 uur op telefoonnummer 
22 08 97.

Open dag in het sociaal 
m edisch centrum Houtrak

Op vrijdag 6 november a.s. is er een open dag in
het sociaal medisch centrum Houtrak. Iedereen 
in de buurt is die dag vanaf 16.00 uur van harte 
welkom in het Houtrak. De in het Houtrak 
werkzame mensen (fysiotherapeuten, huisart- 
sen, praktijkmedewerksters, maatschappelijk 
werksters, w ij^er^eeg k u n d ig en en mensen 
van de wijkpost voor ouderen) zullen u dan 
graag ontvangen en u vertellen wie er in het 
centrum werken. Een centrum, dat dankzij de 
inzet van mede actieve buurtbewoners tot stand 
is gekomen, o p 30 oktober kunt u zelf zien wat 
het resultaat is geworden van o.a. hun strijd. 
Een sociaal medisch centrum dat er mag zijn en 
zeker de moeite van een bezoek waard is. Voor 
meer informatie verwijzen wij naar de buurt- 
krant van oktober.

W ijkverpleging (و )
Wat doet de wijkverpleging precies? Aan de 
hand van enkele voorbeelden proberen we dat 
duidelijk te maken.
In dit derde artikel willen we iets zeggen over de 
hulp bij het verzorgen thuis.

Zelfstandig blijven
Dat ieder mens zo lang mogelijk zelfstandig wil 
blijven is heel belangrijk.
In samenwerking met de wijkverpleging is het 
vaak mogelijk om langer in uw eigen omgeving 
te blijven.
Aan de hand van een voorbeeld willen we dit 
duidelijker maken.

Mevrouw X kan moeilijk lopen en niet lang 
staan, mevrouw was daarom al een paar keer 
niet onder de douche geweest omdat ze bang is 
om te vallen. Op advies van een buurvrouw 
heeft ze de wijkverpleging eens gebeld en een 
afspraak gemaakt. De wijkverpleegkundige is 
eerst een keer langs geweest voor een gesprek 
om te kijken wat er precies gedaan moet wor- 
den. D aarna is ze een paar keer geweest om 
mevrouw X te helpen onder de douche en nu 
hebben ze een methode ontwikkeld waardoor 
mevrouw X het weer zelf kan.
Er zijn handgrepen gemaakt in de douchecel. 
En op advies van de wijkverpleegkundige heeft 
mevrouw X een stevige kruk gekocht met gum- 
midoppen onder de poten.
De douche is veranderd in een handdouche. Als 
mevrouw X zich nu wil wassen, gaat ze er bij 
zitten. Ze is weer zelfstandig. De wijkverpleeg- 
kundige komt zo nu en dan even kijken hoe het 
gaat.

Dit was een voorbeeld om te laten zien hoe het 
vaak gaat.
Als ٧ voor u zelf problemen hebt met het dou- 
chen of ٧ hoort dit van uw moeder, vader of 
buurvrouw etc. etc. dan kunt ٧ ons altijd bellen

saneringen doen ze bij de wijkpost zelf. Is het 
een ingewikkelde zaak dan kan worden door- 
verwezen.
Een belangrijk deel van het werk is het geven 
van informatie. D aarnaast is het een taak van 
de wijkpost om alle aktiviteiten, die er voor 
ouderen zijn in de buurt, op elkaar af te stem- 
men. Om te voorkomen dat dingen dubbel wor- 
den gedaan of niet worden gedaan.
Ook kan het gebeuren dat mensen van de wijk- 
post er achter heen gaan als ze een aantal keren 
dezelfde klachten horen over een organisatie. 
Bekeken wordt dan of de klacht terecht is en of 
er iets aan kan worden gedaan.
In dit verband wordt, tijdens het gesprek, het 
voorbeeld gegeven van de Bogt/W esterbeer.

De twee nieuwe m edewerk(st)ers van de wijk- 
post zijn van mening dat er vanuit de wijkpost' 
nieuwe impulsen moeten worden gegeven aan 
het werk voor ouderen. Ook het gebouw, waar- 
in ze werken, het Sociaal Medisch Centrum, 
vraagt ٠١٦٦ nieuwe impulsen.
D aarnaast verklaren zij zich warm voorstand- 
(st)er van samenwerking met andere hulpverle- 
ners. Zij willen ook daar energie in stoppen. 
Als voorbeeld van de nieuwe energieke aanpak 
van de nieuwe wijkpost-mensen kan het infor- 
matiepakket, dat zij binnenkort alle mensen 
van boven de 70 jaar gaan aanbieden, worden 
genoemd. Al die mensen gaan ze persoonlijk 
bezoeken om ook rechtstreeks te kunnen horen 
wat eventuele wensen en vragen zijn. M aar ook 
om ztchzelf te presenteren. Zodat de mensen 
die ouder zijn dan 70 jaar ook informatie krij- 
gen over hetgeen de wijkpost doet en wie daar 
werken. Om praktische redenen kunnen ze he- 
laas niet de mensen bezoeken van tussen ̂(١ en 
70 jaar.
Via de com puter kunnen ze alleen een uitdraai 
krijgen van de mensen in de buurt die 70 jaar en 
ouder zijn.
De wijkpost heeft spreekuur op dinsdag, don- 
derdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Vooraf een afspraak maken is niet nodig. lede- 
reen kan er gewoon binnenlopen. Mensen die 
slecht ter been zijn, kunnen thuis worden be- 
zocht.

NIEUW ELAN BIJ DE 
WIJKPOST VOOR 
QUDEREN
Sinds kort is de wijkpost voor ouderen weer 
kompleet. Geruime tijd was de wijkpost niet 
volledig bezet. O nder andere ziekte was hiervan 
de oorzaak. Er zijn twee nieuwe mede- 
werk(st)ers gekomen. Reden genoeg om met ze 
te gaan praten. De konklusie van het gesprek 
kan zeker zijn dat de wijkpost weer door twee 
enthousiaste mensen wordt bemand.
Twee mensen die werkend vanuit het Sociaal 
Medisch Centrum '{ H outrak ter afsluiting van 
het gesprek zeggen: "We zijn nu weer op sterk- 
te: laat die stroom ouderen maar komen. We 
zijn er klaar voor!".
M aar laten we de werkers van de wijkpost even 
aan u voorstellen. De w ijk ^stle id e r is Jan Wil- 
lem Breuk. 32 jaar en afkomstig uit het vor- 
mingswerk. Dat laatste geldt ook voor zijn col- 
lega Cisca M eijer (31 jaar), zij het dat zij onbe- 
taald werk heeft gedaan. Voor beide geldt, dat 
er nog wel wat raakvlakken zijn tussen hun 
eerdere werk en hun huidige baan^ De overstap 
is niet zo groot als die misschien voor een 
buitenstaander wel lijkt.
W aarvoor kunnen mensen eigenlijk bij jullie 
terecht?
In beginsel kunnen mensen die ouder zijn dan 
60 jaar met alle vragen en problem en, die ze 
maar kunnen hebben, bij de wijkpost terecht. 
Dat kunnen financiële problemen zijn of huis- 
vestingsproblemen. Of dat mensen informatie 
willen over opname in het verzorgingstehuis. Of 
informatie over vrijetijdtoesteding.
Op al die vragen dient de wijkpostmede- 
werk(st)er een antwoord te hebben. En wel in 
die zin dat hij of zij zélf het antwoord weet dan 
wel voor een goede doorverwijzing kan zorgen. 
Een doorverwijzing naar b.v. de Sociaal Raads- 
man of het !^ S c h a p p e l i jk werk. Maar in eer- 
ste instantie wordt bekeken wat het probleem 
precies is en wordt de omvang van een pro- 
bleem vastgesteld. Neem het voorbeeld van 
financiële schulden. Eerst wordt dan bekeken 
hoe groot het probleem is. Eenvoudige schuld-

VAN ALLE MARKTEN THUIS
"Als maatschappelijk werkster kom je raak 
vrouwen tegen die zich blijven afvragen: ”waar 
ben ik goed voor?, ben ik alleen maar verzorg- 
ster van anderen?, tnag ik er ook zijn en wie ben 
ik?"
Daarnaast worden die vrouwen ook nog met 
andere problemen gekonfronteerd٠ zoals te wei- 
nig scholing٠ slechte huisvesting o f  ruzie {net 
deze o f  gene etc. Het ٠٠zorgen voor" is vrouwen 
met de paplepel }}}gegoten en is vaak een automa- 
tisme geworden. Tijdens individuele gesprekken 
blijken vrouwen zich steeds meer a f te vragen "ik 
zorg wel steeds voor anderen, maar wie zorgt er 
eigenlijk voor mij".
In de individuele kontakten kwamen we maar 
weinig verder. En (leze ervaring werd door alle 
teamleden gedeeld. Reden on? daar eens met 
elkaar over te praten. O nze konklusie luidde:

 -De vrouwlijke cliënten blijven zich afhanke أ
lijk van ons opstellen;
1 De vrouwen zagen de maatschappelijk 
werk(st)ers als de "alles-weters", waar ze raad 
konden krijgen en over zichzelf en anderen kon- 
den praten. En dan konden ze weer een hele tijd 
verder. Maar wat bleef was, dat ze ons -  bij 
wijze van spreken — nog in lengte van jaren 
nodig zouden hebben.

We vonden dit geen goede zaak. Het leek ons 
beter deze vrouwen eens met elkaar te laten 
praten. We besloten de vrouwen begeleiding /'// 
een groep voor te stellen en de individuele kon - 
takten stop te zenen.

In "Van alle markten thuis" wordt verder be- 
schreven hoe dat groepswerk aan vrouwen dan 
gaat. Ook wordt in een van de hoofdstukken 
een karakteristiek gegeven van de cliënten van 
het team.
Tenslotte worden in het boekje enkele konklu- 
sies getrokken en ontwikkelingen vermeld. 
Voor belangstellenden is -  zolang de voorraad 
strekt -  het boekje te verkrijgen bij het Maat- 

' W erk Team, H outrijkstraat 114-116
tussen 9 en 17 uur bereikbaar, telefoon 
842530.

Van alle markten thuis, dat is de titel van een 
boekwerk, dat ter gelegenheid van het 10 jarig 
bestaan van het m aatsc^ppelijk werk team 1؛ 
de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt is ver- 
schenen. Het boekje geeft inzicht in het ont- 
staan van het maatschappelijk werk team en 
geeft inzicht wat maatschappelijk werk nu pre- 
cies is en wat m a sc h a p p e lijk werk(st)ers doen. 
Voorts geeft het inzicht in de verschillende 
werkzaamheden van het team en de buurtge- 
richtheid.
Duidelijk wordt in het eerste hoofdstuk be- 
schreven hoe het team is ontstaan dankzij de 
inzet van de bewoners en denstverleners, die 
konstateerden, dat als gevolg van het begin van 
de stadsvernieuwing een sociale opvang van 
hulp dringend noodzakelijk was. Duidelijk 
wordt ook in het boekje, dat maatschappelijk 
werk(st)ers, willen ze in staat zijn goed hulp te 
verlenen, van alle markten thuis dienen te zijn. 
Ze worden, immers, met een veelheid van pro- 
blemen gekonfronteerd. Deze kunnen uiteenlo- 
pen van "ik wil verhuizen, of ik heb geen WO-  

ning’\ via de vraag om te helpen bij schuldsane- 
ring tot het helpen bij rouwverwerking, echt- 
scheiding, problemen in relaties of met de kin- 
deren, of het helpen invullen van een formu- 
her. Een veelheid van vragen dus.
Ook blijkt duidelijk uit het boekje, dat het team 
altijd open heeft gestaan voor samenwerking 
met de buurt. Vanaf het begin van de oprichting 
van het team hebben buurtbewoners als op- 
drachtgevers gefungeerd. Het team heeft ook in 
andere opzichten zich sterk gemaakt om de 
bewoners meer invloed te geven op de dienst- 
verlening.
Samenwerking met andere hulpverleners is ook 
altijd een kenmerk geweest van het maatschap- 
pelijk werk team. G erust kan gesteld worden, 
dat het team als een van de motors van het 
Samenwerkingsprojekt heeft gefungeerd (naast 
de Sociaal Raadslieden, Wijkverpleging en 
Wijkpost voor O uderen).
Ook wordt in het boekje inzicht gegeven in een 
van de manieren van werken van^het team, te 
weten het groepswerk voor vrouwen. We ontle- 
nen het volgende uit het boekje:



VOLWASSENEN OP HERHALING
ADRESSEN/SPREEKUREN

Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt
Polanenstraat 174, tel. 829773.
Ma. t/m vrij. 9.00-17.00 uur.

Comité wykverbetering Spaarndammerbuurt
Spaarndammerstraat 143, tel. 825853 
Dinsdag, woensdag en donderdag 10.00-12.00 
uur.

w ng؛jkverpleg؛
Maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur, 
Westerpark 2. Tel. 840031.

Wijkpost voor bejaarden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9.30 tot 11.00 uur. Houtrijkstraat 114/116, tel.
829694.
Burenhulp
Ma. t/m vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur bereik- 
baar. Haarlemmerstraat 130, tel. 261208. 

Advokatenkollektief Spaarndammerbuurt 
Maandag van 16.00-18.30 uur, Knollendam- 
straat 11-13, tel 868687.

Sociaal Raadsman
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 18.30 
tot 20.00 uur aan de Knollendamstraat 87. 
Tussen 14.00 en 16.00 uur tel. bereikbaar op 
829302.

Sociaal Raadsl.
Bokkinghangen, Barentzplein 65.
Spreekuur dinsdagmorgen 10.00-11.30, tele- 
foon 234422.

Het huis in de Spa./Zee.buurt
Zaandammerplein 154, tel. 848324.

Voorpost bureau b^uur^ontakten 
Maandag en woensdag van 10.00 tot 13.30 uur, 
Tasmanstraat 11a, tel. 5523471. 

Maatschappelijk werkteam Spa/Zee-buurt 
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30, Hout- 
rijkstraat 114/116, tel.842530;
Maandag en donderdag van 10.00 tot 11.30 uur 
Barentszplein 65, tel. 234422.

Stichting Houtrak, soc. med. centrum 
Houtrijkstraat 114-116, tel 828296. 

Buurtmaatschappel؛jk werk 
Dinsdagavond 18.30-20.00 uur in buurthuis 
Verzet, Hembrugstraat 156a, tel. 840124. 
Maandagavond van 20.00-22.00 uur in buurt- 
huis Straat en Dijk, Houtmanstraat 2, tel. 
247589 (woensdagochtend ook telefonisch 
spreekuur).

Schoolmaatschappeiyk werk ABC
Overtoom 16, telefoon: 164051.

Huisartsen;
Barend v. Duin + Joop ?ooi
Houtrijkstraat 114-116, tel. 828552;

F. Garnier ر

HoutrijkstraatJ.14-116, tel. 828996؛

B. Goslinga
Barentszplein 65, tel. 237417؛

D. de Vries
Nassaukade 2, tel. 840133.
(telefonisch aftpraak maken tussen 8.00-11.00 
uur).

Centrale Doktersdienst
Uitsluitend voor spoedgevallen in avond en 
weekend, tel. 642111. '

Fysiotherapie م

Dagelijks van 8 tot ca.- 15:Q0 uur, woensdag 
alleen ,s morgens van 10.00-1J..00 uur, Ba- 
rentszplein 65, tel. 220572.

^ ٠ A. van Dantzig /  ٩
Spaarndammerstraat 5إ ' أ حا ؟tel. 44486 م ; Verzor- 
gingstehuis de Bocht^tel. 861131, Polanen- 
straat 6. \ -

Diëtist Amsterdams Kruiswerk 
Maandag t/m vrijdag tusse^ 13.00-14.00 uur, 
telefonisch spreekuur: 767722. Via dit telefoon- 
nummer kunt u ook een afspraak maken voor 
het spreekuur in de Spaarndammerbuurt (Wes- 
terpark).

Verloskundige
Dinsdag van 10.00-12.00 uur op afspraak, tel. 
843996, Houtrijkstraat 114-116.

Hulp aan daklozen
Opvang- en Begeleidingscentrum HVO- 
Roggeveenstraat voor één- en twee- 
oudergezinnen en alleenstaande vrouwen. 
Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam-C, 
telefoon: 020-246711 en 263800.

840125

INFORMATIE

Voor alle volwassenen die Nederlands spre-

Er is ل keer per week kursus.
Overdag of ,s avonds.
In de buurthuizen: Verzet 
Straat en Dijk 
ل an Ligthart 
Trefpunt

Informatie: buurthuis Verzet 
Hembrugstraat 156
tel: ̂ ٨ ١ ^

Of bij één van de andere buurthuizen.

TAAL

u wilt vaak wat opschrijven, 
maar u bent bang veel fouten 
te maken?
u wilt een brief schrijven, 
maar u weet niet wat u 
er boven moet zetten?

Dat is lastig.
Dan naar de kursus taal.

٧ ء ٣

BREDIUS ؛PROGRAMMA S P O R TH A

SPORTIEVE RE^RFATiF

maandag 21 sept. - me؛ 1988

16.00-18.00 Jeugd

Volw.

Volw.
Volw.
Volw.

Volw.

Volw.

Volw.

Sport & Spel voor klup- en buurthuizen +
zaalvoetbal.
Sportinstuif voor ex hartpatiënten en mensen met 
g ez d h e id sk lac h te n .
A'otfd/V/é’-trimtraining en bewegen op muziek. 
G evarieerde instuif 
Badminton-instuif op 6 banen.

Rekreatie/e/i«/،v voor beginners en gevorderden, 
(Rackets en ballen zijn aanwezig)
Vrije verhuur komplete tennisbaan.
(te bevragen  bij sp o r t h al b h er d er )

Buurt-korfbal (he'spa) okt./maart.

maandag

Racket-instuif (vrij spelen)
Tennis-badminton-tafeltennis.
Bedrijfsport tussen de middag voor buurtbedrijven Volw. 
en instanties.
Tevens fitn e -a p p a ra tu u r en kond.training (proef)
Sport & Spel voor 8-16 jaar Jeugd
V oC bal-toernoo io voor kluphuizen enz. Jeugd
vanaf 13 jaar
Korfoal-instruktie Jeugd
Rekreati ztennis ٧ ٨ ١ ;.
als dinsdag

Volw.
Volw.

Volw.

Volw.+
Oudere
Jeugd.

Volw.

Jeugd
Jeugd

/Cöfld/7/e-trimgymnastiek.
Sportinstuif voor 40+ers.
Veteranen / en mensen met gezondheidsklachten 
m.n. ex hartpatiënten.
Badminton instuif op 6 banen met 
spelregelinstruktie.

Vrije verhuur komplete tennisbaan.
(Te bevragen bij s ^ r th b e h e e r d e r .)
Hata-yoga
Partijtjes tegen Basketb^l-voetbal-en tafeltennis 
en badminton

Atleti'ektraining W .O. de technische onderdelen en 
looptraining.
De voetbalschool i.s.m. sportverenigingen. 
Jeugdsportinstuif.

Bel of kom gezellig 
langs bij ons.

19.00-20.15

20.30-21.30
21.30-22.00
22.00-23.00

9.30-10.45 
10.45-12.00

12.3را-ا7.را0

21.00-23.00

10. 00- 12.00 

11.30-13.30

14.00-16.00 
16.30-17.45

18.00-19.00
21.00-23.00

10. 00- 11.00
11. 00- 12.00

12.00-14.00

08.00-17.00

13.30-15.00
19.00-20.30

09.30-11.00

09.30-11.00 
11. 00- 12.00

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

SPORTCENTRUM BREDIUS 
ZAANSTRAAT 353 AMSTERDAM 

TEL.: 863922 BGG 847172
T. RAAP-H. VELDERS

SPORTLEIDERS

Jeugd Geen kosten
Volw. / 3,- per keer

Crèche Dinsdag- en
donderdagmorgen

Fitness-krachttraining
elke dag 08.00-23.00 uur

٧٧٢^٧٢̂  van vergaderruimtes, zalen voor 
denksporten en tennisbaanverhuur.

Brieven leren schrijven.
Formuleiren invullen.
Spelling ophalen.
W oordenboek gebruiken.
Snel leren schrijven.

u wilt verder leren,
maar eerst uw lagere school-kennis ophalen? 
Dan een taal-kursus volgen.

R E K E N E N

Rekenen komt elke dag terug.

Handig rekenen in het dagelijks leven:
- bij boodschappen
- bij het koken
- bij doe-het-zelven
- bij spelletjes en kaarten
- bij het lezen van een plattegrond
- bij het reizen met tram, bus, trein.

Ophalen van het rekenen van de lagere 
school:
- hoe ging een staartdeling ook al weer?
- u wilt ٧١٧ kinderen helpen bij het huis- 
werk.

Rekenen om verder te komen:
- beter rekenen voor uw werk
- ٧ wilt een opleiding volgen.

LEZEN EN SCHRIJVEN

Voor mensen van 18-80 jaar
die niet of niet goed kunnen lezen en schrij-
ven.

Een deelnemer vertelt:
,,Je schaamt je dood
dat je niet kunt lezen en schrijven.
Je wilt het verborgen houden.
De eerste keer was heel spannend.
De opvang was goed.
We voelden ons snel thuis.
Het gaat helemaal niet schools.
Het is fijn,
dat je in je eigen tempo kunt leren.”

W ilt u meer weten over de lessen?

Bel op of kom langs
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