
JANUARI 

Jaargang 5 , 1 9 8 و  

Nummer 1

Buurtkrant
ا ماسريسج  Semt Gazetesi

INFORMATIEBLAD VOOR DE SPAARNDAMMER- EN ZEEHELDENBUURT ■ N H O U D

CWS-HUURDERSKRANT

□
NIEUWS 

ZEEHELDENBUURT

□

SPORT-EN 
SPELAKTIVITEITEN

BUURT KIEST VOOR CENTRALE STAD

Opnieuw werd er gestemd: 11 voor keuze 1 en 2 
voor keuze 2.
D aarop brandde de discussie los. Eigenlijk 
werd er alleen nog maar voor het niet instellen 
van de SDR gepleit en dus bij de eentrale stad 
aangesloten te blijven.
£ ٢ werd vooral naar voren gehaald dat de 
problemen die in onze buurten spelen voor een 
groot deel op stedelijk en zelfs landelijk nivo 
liggen (b. V. inkomensproblematiek, werkgele- 
g H ^ i^ ^ o b le m ^ e k , tarieven en hoge woon- 
lasten) en het instellen van de deelraad daar 
niets aan zal kunnen veranderen-

Joost braeht daarop naar voren dat de SDR op 
het gebied van de werkgelegenheid missehien 
wel meer ruimte zou bieden dan de centrale 
stad, speciaal op het gebied van kleinschalige 
projekten. Doch dit zou waarschijnlijk wel 
moeten aansluiten op grootstedelijke werkgele- 
genheidsobjekten die binnen de buurt gepland 
zouden kunnen worden.

De mees.te mensen dachten dat dit weinig voor 
de buurt op zou leveren omdat het dan om een 
ander soort banen zou gaan dan datgene waar 
mensen in de buurt op zaten te wachten. Een 
argument voor het instellen van de SDR was 
dat zaken goedkoper en dus sneller zouden

Reael, Staatsliedenbuurt en N oord^ordaan.
★ Aan het begin van de stadsvernieuwing 

(begin 70er jaren) was de buurt er vooral op 
gericht de strijd voor voorzieningen op straat 
te voeren. De organisatie van de stadsver- 
nieuwing is door de gem eente steeds verder 
omgebogen in de richting van overleg met de 
buurt en de buurt is daar langzaam in 
meegegaan.
De instelling van de SDR ligt in het verleng- 
de van deze struktuur. H et zal dus een 
achterhaalde diskussie zijn om nu te stellen» 
dat de Spa/Zeebuurt nu bij de centrale stad 
möet blijven.

★ Men wil in de buurt goed beheer van de 
openbare ruimten, sociale voorzieningen, 
ondergrondse infrastruktuur en het woning- 
bestand.
Juist op het gebied van beheer krijgt de SDR 
veel bevoegdheden, de lijnen worden dan 
direkter en korter.

★ Binnen de centrale stad zijn de diskussies 
over het funktioneren van de SDR nog niet 
afgerond. Ambtelijke en bestuurlijke proble- 
men zullen in de centrale stad voorlopig 
voorrang krijgen boven buurtproblem en. 
Men hoopt in de stad nu juist door het 
instellen van de SD R ’s de handen vrij te 
krijgen voor grootstedelijke problem en, daar 
zal weinig ruimte voor de buurt overblijven.

٠ Je blijft te maken houden met het logge 
gem eenteapparaat voor beheerkwesties. 
D.W.Z. de service aan het publiek blijft 
slecht.

Op verzoek van de voorzitter aan de pleiters 
om nog even in te gaan op h o n e r s p a r t ic ip a -  
tie, werd opgem erkt dat met het instellen van 
de SD R ’s in zowel Noord als Osdorp de 
bewonersparticipatie niet is toegenomen.
Joost gaf dat toe en stelde dat je met een keuze 
voor de SDR ook duidelijk niet kiest voor de 
huidige vorm van bewonersparticipatie. De 
wijkopbouworganen zullen in de toekomst 
overbodig worden. Je kiest dan duidelijk voor 
bewonersparticipatie via de lijn van de politieke

Het Aktie Komité Zeeheldenbuurt, het Comité Wijkverbe- 
tering Sp^rndammerbuurt en het Wijkopbouworgaan 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt wensen u prettige 
feestdagen en een goed, gezond en strijdbaar 1988 toe.

kunnen worden uitgevoerd. In de centrale stad 
moet alles via de diensttakken worden uitge- 
voerd, die veel duurder werken.
D aar werd tegen in gebracht dat dat helemaal 
niet gegarandeerd kon worden door de SDR en 
dat wanneer de gedwongen winkelnering bij de 
SDR afgeschaft wordt dat waarschijnlijk ook 
voor de gemeente in de stad zal gelden en het 
dus weinig zal uitmaken.
Na afloop van de discussie werd er opnieuw 
gestemd:
15 voor bij de centrale stad blijven en 2 voor het 
instellen van een SDR.
Er zal een brief worden gestuurd aan B & w  
waarin deze stellingname van de buurt zal 
worden meegedeeld. Bovendien zal het wijkop- 
bouworgaan op 4 decem ber bij de openbare 
commissievergadering over de binnengemeen- 
telijke decentralisatie inspreken.
Met deze besluiten en een oproep allen op 4 
december naar het stadhuis te komen, besloot 
de voorzitter de vergadering.
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partijen. Dat betekent voor deze buurt vaak 
andere mensen met een andere achtergrond, 
een andere opleiding en andere ambities.
De vorm waarin de SDR moet funktioneren 
zou je zelf nog kunnen bepalen, hetgeen Joost 
als een voordeel ziet omdat de huidige partici- 
patie en betrokkenheid van buurtbewoners ook 
te wensen overlaat- D at is ook niet meer wat 
het geweest is.
René stelde daartegenover dat slechts 2ه/م van 
de Amsterdamse bevolking binnen politieke 
partijen georganiseerd is en ongeveer 60% op 
de een of andere manier deelneemt aan bewo- 
nersorganisaties. De rol van het wijkopbouwor- 
gaan zal in de toekomst alleen nog m aar een 
reagerende zijn, voor eigen beleid zal geen 
ruimte zijn hetgeen mensen niet zal stimuleren. 
Zowel in Osdorp als in Noord zijn de bewoners- 
groepen weggevaagd. De keuzes zullen voorna- 
melijk bepaald worden door de financiële 
speelruimte en niet door inspraak of andere 
bewonersparticipatie.

de welzijnsvoorzieningen zullen tegen elkaar 
uitgespeeld worden, omdat die het het meest 
zullen m oeten ontgelden wanneer het om 
snoeien en bezuinigen gaat. Bovendien krijgt 
de SDR daar haar meeste bevoegdheden, 
dus de mogelijkheid om te schuiven.

★ De SDR zal zonderm eer extra geld gaan 
kosten. D at geld zou beter besteed kunnen 
worden aan de problem en binnen de buur-

Argumenten voor de Sparndammer- en Zeehel- 
denbuurt om aangesloten te bleven bij de 
centrale stad:
★ De eigen buurtstruktuur kan intakt blijven, 

er zullen geen nieuwe onervaren politieke 
bestuurders komen.
Bij het instellen van de SDR blijkt dat de 
kwaliteit van het besturen nogal eens te 
wensen overlaat, bovendien zou bij de SDR 
een vermenging van belangen gaan optreden 
die bij de centrale stad niet opgaat, (de 
wijkwethouders zijn tevens direkteur van de 
diensttakken die in hun portefeuilles zitten؛ 
in de stad is dat niet zo)

★ H et toezicht op am btelijke procedures blijft 
zoals deze nu is. Men krijgt niet met allerlei 
nieuwe am btenaren te maken die niets van 
de buurt weten

★ Bewonersondersteuning is bij de centrale 
stad beter af te dwingen (versterking wijkop- 
bouworganen en wijkopbouwwerk) dan bij 
de SDR.

★ De centrale stad heeft echt iets te zeggen. De 
SDR blijft afgeleide bevoegdheden houden, 
meestal op minder belangrijk nivo.

★ De centrale stad blijft over bepaalde budget- 
ten gaan zodat je daar als buurt een aan- 
spraak op kunt blijven maken.

Andere argumenten waren al in de vorige 
buurtkrant genoemd.
Joost Douma gaf eerst een aantal strategische- 
en daarna een aantal inhoudelijke argumenten 
om een stadsdeelraad te vormen met Gouden

In de vorige buurtkrant is uitgebreid ingegaan 
op de 2 verschillende keuzes waar de buurt een 
uitspraak over zou moeten doen. We zetten ze 
hier nog even kort tegenover elkaar: 
keuze 1: Als ^ a  -ndammer- en Zeehelden؟

buurt bij de centrale stad aangesloten 
blijven (dus geen deelraad vormen) 

keuze 2: Een stadsdeelraad vormen samen met 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, 
Staatsliedenbuurt, G ouden Reael en 
de Noord-Jordaan.

Voor deze avond waren twee pleiters uitgeno- 
digd: René Mendel voor keuze 1 en Joost 
Douma voor keuze 2. Voor de diskussie startte 
werd er een peiling onder de aanwezigen 
gehouden: 9 voor keuze 1 en 2 voor keuze 2 + 
een groot aantal onthoudingen. Men wist het 
kennelijk nog niet. Aan de pleiters de taak 
mensen over de streep te trekken.
René Mendel noemde vooraf een aantal argu- 
menten op tegen het instellen van de stadsdeel- 
raden (SDR) in het algemeen die er opzichzelf 
ook voor pleitten bij de centrale stad aangeslo- 
ten te blijven:
★ De specifieke struktuur van bewonerspartici- 

patie die in de stadsvernieuwingsgebieden is 
ontstaan verandert dusdanig dat allerlei 
buurtgroepen veel meer dan in het verleden 
tegenover elkaar zullen komen te staan i.p.v. 
een eenheid als buurt te vormen. Ieder vecht 
voor het eigen straatje.

★ De huidige koppeling van buurten is vol- 
strekt willekeurig. Buurten passen helemaal 
niet bij elkaar en hebben met verschillende 
problematieken te maken b.v. de Staatslie- 
denbuurt zit nog midden in de stadsvernieu- 
wing terwijl de Spa/Zeebuurt al veel meer in 
de fase van het beheer zit. H et meeste geld 
zal dus waarschijnlijk naar de Staatslieden- 
buurt gaan.

★ De verschillende belangen komen anders te 
liggen en zullen zich binnen de buurten 
afspelen i.p.v. over de hele stad. Met name
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om wat voor reden ook in het ziekenhuis moet 
worden opgenom en, of plotseling een ziek 
familielid moet verzorgen ete.etc.; er zijn na- 
tuurlijk al van redenen te noem en, waarom een 
kind even bij ons kan komen logeren. H et fijne 
daarvan is, dat het kind dan toeh gewoon naar 
de eigen school kan en met z’n eigen vriendjes 
en vriendinnetjes kan blijven spelen en ze ook 
mee hier naar toe kan nemen. Tot zover enige 
informatie voor en over kinderen. In de buurt- 
krant van novem ber stond, dat tieners hier niet 
kunnen komen. M aar die informatie is even- 
eens aehterhaald. Met name tijdens de avonden 
hebben we hier best een gezellige plek voor 
tieners. Als jullie maar niet met tientallen 
tegelijk komen, want daarvoor is H et Huis te 
klein. Dan nog even terugkom en op de vrijwil- 
ligers: Mensen, die het leuk vinden om met 
kinderen om te gaan, en redelijk wat tijd 
hebben, kunnen altijd langs komen, om te 
kijken, of ze met ons mee willen doen. De 
werkzaamheden varieëren van samen met el- 
kaar de huishouding te doen tot en met luisteren 
naar kinderen, eten met de kinderen en om- 
gaan met de kinderen, kortom, erg aftvisselend 
en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Wij gaan 
ervan uit, dat ieder mens en ieder kind zijn 
eigen deskundigheid heeft en dat we van elkaar 
kunnen leren. D at is één van de redenen, 
waarom je niet alles hoeft te kunnen om in Het 
Huis mee te werken. Iedereen heeft zijn eigen 
sterke en zwakke punten, zodat je elkaar prima 
kunt aanvullen. Hopenlijk tot ziens in Het 
Huis.

Helma van Aalderen 
Rosa Mendels

In de buurtkrant van novem ber stond informa- 
tie over H et Huis. Helaas waren een heleboel 
dingen niet m eer up to date, vandaar dat ١٧̂  
daarop willen reageren met wat recentere 
informatie H et Huis is er voor alle kinderen uit 
de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. Ook 
ouders zijn van harte welkom. Kinderen van 
alle leeftijden kunnen hier gewoon binnenko- 
men om te s^ len , te praten, mee te eten, of ook 
te slapen. We proberen zoveel mogelijk 24 uur 
per dag open te zijn. Soms is dat wat ingewik- 
keld, omdat we met vrijwilligers werken, en er 
daardoor niet altijd voldoende mensen zijn, om 
zoveel uren hier in H et Huis te werken. Dit is 
ook één van de redenen, dat er in buurt overal 
paarse affiches van ons hangen m et de vraag om 
vrijwilligers. H ierover volgt straks nog wat 
meer informatie. Eerst terug naar de kinderen: 
Iedere dag lopen hier wel een aantal kinderen 
binnen, om gezellig een spelletje te doen, of 
een kopje thee te drinken, of iets dergelijks. 
We merken dan o©k, dat kinderen het hier 
gezellig vinden en dat is erg belangrijk. E r Z ] jn  

hier ook altijd mensen om te luisteren of te 
praten ظة  kinderen of ouders ergens mee zitten. 
We merken ook, dat een aantal kinderen hier 
niet mag komen, om dat het een Huis zou zijn 
voor kinderen met problem en. Die kinderen 
zijn er inderdaad, m aar zoals boven al staat, er 
komen ook kinderen zom aar even binnen en 
dat proberen we ook te stimuleren. Bovendien 
hoeft een probleem niet vies te zijn en word je 
er evenmin mee besmet.
We zijn in het bezit van een aantal bedden, 
zodat kinderen kunnen blijven slapen. Dat 
gebeurt ook wel, bijvoorbeeld, als een moeder

- op zaterdag, zondag en/of feestdagen gedu- 
rende 24 uur per etmaal telefonisch bij de 
centrale doktersdienst
W aarvoor?
Voor akute hulp bij verpleging en verzorging, 
bij voorbeeld;
- bij patiënten die plotseling incontinent gewor- 
den zijn van ontlasting en/of urine
- bij patiënten die in het laatste stadium van hun 
leven z،jn en akuut achteruit gaan
- bij patiënten met een blaaskatheter of een 
stoma.
De wijkverpleegkundige geeft per bezoek 
steeds kortdurende hulp, en verder geldt dat de 
wijkverpleegkundige alleen dan ingaat op de 
hulpvraag wanneer de patiënt geen of onvol- 
doende beroep kan doen op haar/zijn omge- 
vjng.
Mocht u verder vragen hebben dan kunt ٧ altijd 
bellen dagel^ks tussen 13.00 en ل4س  uur naar 
tel.: 84 00 ٩١ van de wijkverpleging aan het 
Westerpark 2.

WIJKVERPLEGING
Wat is de wijkverpleging precies? Aan de hand van enkele 
artikeltjes proberen wij dat duidelijk te maken. In dit zesde 
artikel willen we iets zeggen over de avond- en nachthulp.

Wijkverpleging in <!e 
avond en nacht.
Sinds geruime tijd werkt de wijkverpleging aan 
uitbreiding van haar dienstverlening. Zo wordt 
er vanaf 1983 als aanvulling op de daghulp vaste 
avondhulp geboden. Vanaf 1985 is dit verder 
uigebreid met nachthulp. Deze vorm van vaste 
hulp dient bij, en in overleg met wijkverpleeg- 
kundige, die overdag werkt, te worden aange- 
vraagd. D aarnaast is er vanaf 1985 eveneens 
gestart met he verlenen van akute hulp in de 
avond en naeht. Vanaf dit moment is de 
wijkverpleging 24 uur per etmaal, gedurende 7 
dagen per week. bereikbaar en beschikbaar 
vQor het verlenen van wijkverpleegkundige 
hulp. De acute hulpverlening is in principe 
eenmalig. Mocht blijken dat voortzetting van 
wijkverpleegkundige hulp overdag, in avond 
öf/en nacht gewenst is, dan zal de wijkverpleeg- 
kundige die overdag werkt dit verder regelen. 
Wie kan akute hulp aanvragen? De patiënt, 
familie, buren, huisarts of andere hulpverle- 
ners. Hoe?
- van maandag tot en met vrijdag tussen 
9.00-17.00 uur telefonisch bij ons hoofdkan- 
toor, tel.; 7 3 1 س

van maandag tot en met vrijdag tussen -
17.00-9.00 uur telefonisch bij de centrale dok-

(642111) t؟dien؟ter

Waar kunt u t^dens 
Kerst en Oud en Nieuw  
terecht?
Natuurlijk op de spreekuren van de wijk-
post en het maatschappelijk werkteam.
Omdat u ook wel buiten .dé tijden van
onze spreeknren behoefte kunt hebben 
aan iemand die bereid is om rustig naar u 
te luisteren, is het belangrijk om te weten 
dat u het nummer van de telefonische 
hulpdienst kunt draaien waar iemand op 
nummer 16 16 66 voor u bereikbaar is.

Best ons nog om u plezierige feestdagen 
en een gezond 1988 toe te wensen.

wijkpost voor ouderen maatschappelijk 
werkteam hans, katharina, anne mieke, hans,

jan willem, cisca.

koiofon

De Buurtkrant is een uitgave van het Aktie 
Komité Zeeheldenbuurt, het Comité Wijkver- 
betering Spaardammerbuurt en het Wij kop- 
bouworgaan Spaarndam.
Het redaktieadres is: ?olanenstraat 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 ^ikelen/brieven/opm erkingen/sugges- 
ties sturen naar het redaktieadres.

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

Aan dit nummer werkten mee: Bob M orriën, 
Nel Breedveld, Hans van G asteren, ■loger de 
Jong, G erda Lasschuit, Bert Helmers, Hugo 
Rompa, Nicole W arners.

Drukkerij: Dijkman.
Oplage: 7000 exp.

Inleverdatum kopij voor volgende nummer:

5 januari

Schone slaapster
Moe

ben ik moe ٠, ١٧٠؛ 
bank gaan liggen, ءه even op ' ،١ zal 

nee, anders slaap ik vannacht helemaal niet.
'i Is laat 

niets meer op de tv
m ءا،مح« l  kan ik nu nog

heb ik al gelezen ،،»،٢، de 
een kruiswoordpuzzel dan 
hoe laat is het nou, 1 uur 

ءه  nog maar niet naar ه
ik kan toch niet slapen 
nog maar wat studeren 

Moe...
een slaappil, een beker warme melk 

wat lezen en dan ءه  en dan naar ه
slapen
٢later»،، 2 uur... j  uur,., 4 uur... soms 5 
en ik slaap nog niet 

wat duurt nacht ontzettend lang ,٠ 
ofeen halve... ,اااءاا،ااmaar een p i l وه» zal ik 

snoepen... ءء is er iets om /٠ ,en een boterham 
eindelijk val ik dan in slaap, voor 3 â 4 uurtjes.

Moe...
Moeizaam sleep ik me door de dag 
ondanks alles nog vrij aktief 

uur o f6  per week ءء» ik sport 
م alles gebeurt met mijn hoofd iءء«س n آهه«ا

watten
/' ء//'،ء«ر  soms zou ik het wel ٧١( ١٧١«؟/

die ءء»! en zeg tegen mezelfstop toch eens
ءاا'،م.«

,ik daar ءءءاW at 
Slaapcursus? ءء» 

«')،ة , hoe zou zoiets nou eigenlijk 
bij elkaar geraapt en... ا،هءا» alle 

iا!ء>، me ءااءأ؛ءءمم«م k 
En nu de cursus is afgelopen 

ding zeggén ءء» ik maar هء»
ik «ءه blij ءءه ik «ءه ها،ءءء«

want ik slaap,
!slaap zonderpillen

BETER LEREN SLAPEN 
ZONDER MEDICIJNEN

bruiken, moeten stoppen met deze middelen — 
worden hiermee geholpen. H ءء et beste zou 
zijn om radicaal te stopper, m aar niet iedereen 
 daartoe in staat, dus wordt er samen gezocht ؛،
naar een goede manier.
Sinds septem ber 1984 worden er slaapkursussen 
gegeven met veel sukses. 80% van de deelne- 
mers hebben baat gehad bij deze kursus, de rest 
(20% ) zijn om een of andere reden met de 
kursus gestopt.
Op dit moment wordt er op de televisie een 
slaapcursus gegeven, die op 29 decem ber is 
afgelopen. M ensen, die aan deze cursus hebben 
meegedaan en nog geen goed resultaat hebben, 
kunnen óók aan deze slaapcursus meedoen.
E r is nog een kleine wachtlijst voor de kursus in 
februari 1988, dus als je mee wilt doen aan de 
kursus geef je dan snel op.
Wil je informatie over de kursus of wil je  jezelf 
opgeven bel dan naar het Maatschappelijk 
W erkteam, telefoon 842530 en vraag naar 
Katharina Kluyskens.
Tenslotte nog een ervaring van een meneer, die 
de kursus heeft gevolgd: ,,Sinds 5 jaar sliep ik 
slecht, de nacht was een ramp, ik sliep maar 4 
uur per nacht. Om dat ik toch overdag moest 
werken, nam ik 2 keer per week een mogadon, 
v.ant anders kon ik mijn werk niet goed doen. 
Ik heb nu een jaar geleden de kursus gevolgd en 
ik slaap nu een stuk beter. Vooral de ademha- 
lingsoefeningen, de ontspanningsoefeningen en 
de g ^c^e-s to p o e fen in g en  hebben mij reuze 
geholpen — ik doe ze trouwens nog steeds zo af 
en toe .”

K atharina Kluyskens

ÉTH. . . ممو ءآ هة مم د  

W A « K س  ر E N . . :  
ةءسمعء0ك \ة /غما£ءا

Bovenstaande ontboezem ing is afkom stig  
van een van de deelneem sters aan de 
slaapkursus.

In de maand febrnari '88 begint er weer een 
 .bij het maatschappelijk werkteam ؟laapkursu؛
De kiirsüs zal gehouden worden op een maan- 
dagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Bij veel 
aanmeldingen zal er een tweede kursus gehou- 
den worden op dezelfde middag van 15.30 tot 
17.30 uur.
Slapeloosheid is iets om radeloos van te wor- 
den.

Naehts doe je geen oog dicht. Overdag ben je 
moe en slaperig. En ’؟ avonds, na het eten, kun 
je bijvoorbeeld bij de televisie in slaap vallen, 
maar éénmaal in bed lijkt het of je moeheid 
plotseling is verdwenen.
De volgende dag en nacht is het weer hetzelfde 
liedje. Op het laatst heb je het gevoel dat je in 
een cirkel zit waar je niet m eer uit kan komen.

I؛an verschillende oorzaken heb- 
ben, zoals spanning in een relatie, te drukke 
baan of een te rustig leven als b.v. de kinderen 
allemaal de deur uit zijn. Inslapen lukt niet 
meer, om dat je teveel ligt te piekeren. 
Bovendien ga je, als je langere tijd slecht 
slaapt, niet alleen piekeren over die problemen, 
je gaat ook tobben over je slaapgebrek. Als je 
dat doet dan kom je in een vicieuze cirkel 
terecht.
Je krijgt er een hekel aan om naar bed te gaan, 
omdat je bang bent de hele nacht weer te 
draaien in je  bed. D oor deze tegenzin raak je 
ge'i'rriteerd en gespannen. En als je gespannen 
bent, kun je niet slapen.
Dit betekent, dat het slaapritme is verstoord en 
je bent het slapen verleerd. Ik wil dit vergelij- 
ken met iemand, die een been-operatie heeft 
gehad. Hij of zij zal opnieuw moeten leren 
lopen.
Iemand, die niet meer goed kan slapen, zal stap 
voor stap moeten leren slapen.

De slaapkursus is géén therapie, waar je hele 
ziel onder de loep genomen wordt. De kursus is 
daar veel tekort voor. E r zijn acht bijeenkom- 
sten van 2 uur. De kursist wordt geleerd de 
problemen van zich af te zetten, zodra hij of zij 
in bed ligt. Iedereen kan dit leren. Wie de 
oefeningen, die gegeven worden onder de knie 
heeft, kan ’s nachts een denkbeeldige knop 
omdraaien en daarm ee zijn of haar gedachten 
stopzetten.
Mensen, die slaapmiddelen en/of alkohol ge-

a
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WIJKRAAD
Verslag wijkraad dd 19 november 1987

Deze wijkraad werd de vertegenw ord iger van het ©uderenberaad, Freek van Bee^ tot 
wijkraadslid verkozen. Gesproken werd over het het voorste؛ van de wethouden G enet ©١١١ 
op de Zoutkeetsgraeht premiekoopwoningen te bouwen. De wijkraad k©n hiermee niet 
akkoord gaan omdat dit zou betekenen dat het huidige beleid zou worden verlaten. Daarbij 
komt dat deze plek op de Zoutkeetsgraeht een mooie plek is met name ook voor soeiale 
woningbouw; er jarenlang voor gevochten is om een oplossing te vinden voor het lawaai 
overlast van de seheepswerf.
©ok werd weer gesproken over het ?olanentheater. De wijkraad heeft besloten de 
ontwikkeling van het Polanentheater riehting regiotheater voor kennis aan te nem en, maar 
was wel van mening dat daaruit konsekwenties getrokken diende te worden met betrekking 
tot de financiering: niet alleen meer drukken op het budget van de Spaardammer-en 
Zeeheldenbuurt. Bovendien was de wijkraad van mening dat één bestuursplaats ingevuld 
zou moeten worden voor een vertegenwoordiger van het wijkopbouworgaan, en dat er 
gewerkt diende te worden aan een samenwerkingsovereenkomst. De begroting 988 إ  voor 
het wijkopbouworgaan is eveneens vastgesteld.
Volgende wijkraad 21 januari. .loger de Jong

ءول'بم '

ة ت ق غ ي.ث;خ ~;س

foto j .  van der Hamsvoord

VERGADERING BEWONERS 
NOVAZEMBLASTRAAT

AANBIEDING
Voordeel voor de snelle reageerders
Bent u ook wel eens op een vergadering waar ٧ zich afvraagt hoe het komt dat bepaalde 
personen de vergadering voorzitten en bepalen wat er wel of niet aan de orde komt en waar 
٧ te weinig gelegenheid krijgt uw zegje te doen?
Gebeurt het u wel eens dat u aan een bespreking deelneemt waarvan eigenlijk een kort 
verslagje gemaakt zou moeten worden, maar waar niemand dat kan doen?
Krijgt u voor een vergadering wel eens pap،er toegezonden waarvan u zich afvraagt wat u 
ermee moet doen?
Dan hebben wij een oplossing voor ٧ : een geheel gratis cursus van 8 bijeenkom sten van 2 
uur. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt: deelnemersplaatsen zijn beperkt.
Wat gebeurt er tijdens die cursus: al oefenend wordt geleerd hoe een vergadering kan 
worden voorgezeten; hoe een kort verslag gem aakt kan worden; hoe je toch je zaak in een 
vergadering aan de orde kan krijgen ook al wil de voorzitter het niet; hoe je de vergadering 
kunt be،nvl©eden in de richting die jij wenst; hoe je kunt zorgen dat een vergadering ook 
nog leuk kan zijn etc.

De eerste bijeenkom st is op woensdag 6 januari 1988 om 19.30 uur in het W ijkopbouwor- 
gaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, ?olanenstraat 174.
Geef u van tevoren telefonisch (829773 - Joger de Jong) of schriftelijk op en verzeker ٧ 
dan van een deelnemersplaats of kom woensdag 6 januari langs.
Grijp deze unieke kans!

VROEGER

Op maandag 11 januari 1988 om 20.00 uur wordt er een vergadering gehouden voor bewoners van 
de Nova Zem blastraat.
Deze bijeenkom st vindt plaats ؛٨  het W ijkopbouworgaan, Polanenstraat 174.
Iedereen met klachten over de Nova Zem blastraat of met ideeën hoe de Nova Zem blastraat nog 
beter kan worden, is van harte welkom-
Voor deze vergadering zullen ook het m aatschappelijk werk en de woningbouwvereniging ’t 
Westen worden uitgenodigd om vragen van bewoners te beantwoorden.
Blijf niet thuis zitten met uw klachtcn en ideeën; kom er mee voor de dag, dan kan er iets aan en 
mee gedaan worden.
Een leefbare Nova Zem blastraat, waarm ee iedereen tevreden is, ؟؛ ons aller belang.
(Zie ook de vorige B uurtkrant, pag. 3).

dat eigenlijk boven de begroting van het hele 
tongen komen een beetje los, ه  gebeuren ligt.ء

hier en daar nog een laatste snikje en enkele 
nem en roerend afscheid- ؟verre bu،،enstaander 

zoveel teraardebestellingen over- ٦١> Pake, die 
t word tijd voor zijn’ ،،:٧ leefde, gooit een vissie 

medicijnen! Een apotheek is daar niet voor 
nodig, de Bokma staat kou،l ook de Berenburg 

N adat er eerst ؟!er voor de liefhebber 1؛ 
rd ko-؛؛u e؛aarzelend later vlot wordt geconsu 

Na het derde slokje komt ؛٠!؟ men de verhalen 
de glimlach en ook de gulle schaterlach weer 

t naar؟naar boven! Pake zegt: vroeger was ’t eer 
’t stadhuis en dan zien we wel verder! M aar 

tegenwoordig kruipen ze m eteen in de koffer!! 
Een verhaal op een nabegrafenism aaltijdü 
Toch hebben we wel eens gelachen op een 

ch en een traan liggen vlak bij؛،begrafenis! Een l
elkaar!
U ren, maanden-jaren vliegen als een schaduw 
heen, er is toch wel iets dat waard is om geleefd
te hebben.

Enne Rozema

BEGRAFENISSEN

Als er iemand, een geliefde of zo m aar een 
kennis, de pijp is uitgegaan, dan werden er 
meer tranen geproduceerd dan er jevener werd 

 geschonken in de glaa؛je.؛
Als de ontslapene in de koude aarde was 
achtergelaten dan kreeg men trek! Men ging te 

ه öp de fiets naar het ؛■terftiui,؛؛  voet, te paard ؛
om in leven te blijven. Was er veel te erven 
door te veel nazaten, dan kwam er herrie, 
mocht de notaris uitgenodigd zijn was het 
helemaal kermis! maar niet ieder laat zoveel na 
dat er om gevoehten w ordt!
Als de tranen opgedroogd zijn gaat ’t vrouw- 
volk naar ’t „huu^ke” niet tegelijk natuurlijk, 
achter in de tuin sta je in de kou te wachten en 
dat slaat op je  blaas. Als de algemene vochtaf- 

ontstaat er behoefte naar ،؛ scheiding geregeld 
koffie en vaster voedsel!
Er heerst een zwijgend vermalen van ,t voedsel

EIGEN TUIN DICHT BIJ HUIS
is de bedoeling' dat er in de naaste toekomst 
huisjes van ongeveer 16 vierkante m eter ko- 
men. Daar moet u dan wel een spaarcentje voor 
over hebben. Uw tuin heeft minstens 200 
vierkante meter: u kunt uw hart ophalen aan 
het kweken van bloemen, planten en ... groen- 
ten! En door zaterdags om de drie weken aan 
het algemeen groen te werken leert u snel 
andere tuinders kennen, voorzover u hen nog 
niet kent vanuit de huurt.
Wat moet u doen om in aanmerking te komen 
voor een tuin?
Neen kontakt op met mevrouw B. van Vliet- 
Brussel, secretaresse van Zonnehoek. Zij is 
telefonisch te bereiken op num m er 826261. 
Hopelijk mogen wij u binnenkort op Zonne- 
hoek welkom heten!

Namens het bestuur van Zonnehoek 
Tineke G root

De jaarwisseling is in zicht. En dan daarna 
komt de lente weer! Verheugt u zich daar ook 
al op in deze duistere, regenachtige dagen? En 
als het dan mooi weer is in de lente, wat gaat ٧ 
dan doen? W at vindt u ervan als u dan een 
eigen tuin zou hebben diehtbij? Dichtbij wil 
zeggen: aan de Spaarndam m erdijk, op het 
volkstu!nencomplex „Z onnehoek” . u kent dat 
complex niet? Kom eens kijken en zie hoe 
prachtig dat daar ligt!
In april 1953 is het complex opgezet. En ٧ raadt 
het goed: wij bestaan 35 jaar. E r zijn tuinders 
die inderdaad al die tijd  al op het complex 
zitten; anderen zijn er pas kort. Op dit moment 
is er ook plaats voor ٧ !
Zonnehoek heeft 70 tuinen m et dagverblijven, 
hetgeen wil zeggen dat ٧ er niet kan overnach- 
ten. Uw eigen huis is dichtbij, dat is dus geen 
probleem! Uw tuinhuisje is niet groot, m aar het

،0PEN KERSTMAALTIJD’

KERKDIENSTEN ROND DE FEESTDAGEN

zang, muziek, declamaties, een kerstverhaal en 
een korte meditatie door A nne van Laar. 
Organisatie: Noorderkerkgem eente.

٠ ٢  tweede kerstdag 
in ‘hebron’, Polanenstr. 197
Iedereen, jong en oud, 
is van harte welkom!
De toegang is gratis.

17.00 uur „open kerstm aaltijd” opgave voor 22 
december (tel. 828026).
19.00 uur kerstfeestviering met veel samen-

£erste Kerstdag, 25 december, oecumenische 
kerstdienst om 10.00 uur in de Nassaukerk. 
Vooraf kunt u om و٠٠.  uur aanschuiven aan het 
,,kerstontbijt” (De W ittenstraat 114).

De Rus^sch-byzantijnse gemeenschap heeft een 
kerstliturgie om 11.00 uur in de Paus Johannes 
kapel. Deze diensten zijn in een ander gedeelte 
van de kapel, waar Russisehe kerkelijke kunst 
te bewonderen valt.

Op 31 december is er een gezamenlijke oude- 
jaarsdienst, om 00.وإ uur in de Nassaukerk. 
We noemen u ook nog de gewone weekend- 
diensten:
Nassaukerk en (n .j. en geref.) zondag 10 uur,
De W ittenkade 111 of De W ittenstraat 114
Paus Johanneskapel: zaterdagavond 19.00 uur 
en zondag om 9.00 uur, Jacob Catskade 11 
Magdalenakapel: zondag om 10.30 uur, 
Spaarndammerstraat 460.

ر .م ذ

Wc noemen u de kerkdiensten (ook wel vierin- 
gen genoemd) in de buurt, waar gei'nteresseer- 
den welkom Z]jn. Adressen vindt u onderaan. 
Donderdag 24 december om 15.00 uur een
kerstviering voor ouderen, Paus Johanneska-

Donderdagnacht 24 ، ا،ء . om 21.00 ٥٧٢ een
nachtmis in de Magdalenakapei.



Ik en het boek Ik lees
D e h ele  m a an d  ja n u a r i is e r  een  te n to o n s te llin g  in de b ib lio th ee k  o v e r leesonderw ijs . 
H oe le re n  k in d e re n  nu  lezen  en  h o e  le e rd e  m en  h e t v ro eg e r. £٢ is o .a . m a te ria a l u it h e t 
؟ eh o o lm useum  te  z ien . D e  te n to o n ste llin g  is te  bez ich tigen  tijd en s  de o p en in g su re n  van 
de b ib lio th eek .

B ibliotheek  rond 
feestd agen  m inder ،>pen
De bibliotheek is rondom Kerstmis en Oud en 
Nieuw enkele dagen gesloten. O p vrijdag en 
zaterdag 25 en 26 deeem ber de hele dag 
(kerstmis), vrijdag ل januari de hele dag 
(nieuwjaarsdag) en zaterdag 2 januari volgens 
de CAO voor bibliotheekmedewerkers. 
Normale openingstijden van de bibliotheek 
zijn;

maandag: 2 - 5.30; 7 - 9  
woensdag; 5.30-2 ;2.30ل ل-م  
vrijdag: 2-5.30; 7-9 
zaterdag: 5.30 ل-ل ل .

GESCHENKBONNEN 
IN DE BIBLIOTHEEK
H et hele jaar zijn in ©penbare bibliotheek 
gechenkbonnen te kóop voor een jaar lidmaat- 
sehap. De bonnen kunnen in liet hele land 
ingewisseld worden. In de Amsterdamse b،bl،©- 
/ heken kosten de bonnen؛  22,50. De bonnen 
kunnen zowel gebruikt worden om lid te 
worden als om een bestaand lidmaatschap een 
jaar te verlengen.

Een goed cadeau-idee ter gelegenheid van de 
sombere winterm aanden en Kerstmis, voor 
mensen die „alles al hebben” .

ADRESSEN/SPREEKUREN

Telefoon: 5593860 
(dag en nacht)
Alarmnummer: 222222

Buurthuismaatschappelijk werk
Maandagavond van 20.00-22.00 uur in het 
buurthuis Straat <؛،، D ijk, 2 إ  ذ ال ل ص ل ا ه ا ، ؛ س , tel. 
247589 (donderdag en vrijdag ook telefonisch 
spreekuur).
Schoolmaatsehappel^k werk ABC
Overtoom  16, t e l . .ل64051
Huisartsen:
Barend ٢. Duin +  .Joop Pool
H outrijkstraat ،14/116, tel. 828552;
F. Garnier
H outriikstraat ال4/ا تما < tel. 828996;
B . ( ا«(ث؛إلاا؛ا

Barentszplein 65, tel. 237417;
D. de Vries
Nassaukade 2, tel. 840133.
(telefonisch afspraak maken tussen 8.00-11.00 
uur).
Centrale Doktersdienst
Uitsluitend voor spoedgevallen in avond en 
weekend tel. 642111.
Samenwerkende Fysiotherapeuten Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt 
R. A. ٢. Dantzig BV:
Spaarndam m erstraat 57hs tel. 844486 
Verzorgingshuis de Bogt, Polanenstraat 6 tel. 
8611^1
Soc. med. centrum Bokkinghangen, Barentsz- 
plein 65, tel. 220572
Soc. med. centrum H outrak, H outrijkstraat 
114/116, tel. 862932.
Diëtist Amsterdams Kruiswerk
M aandag t/m vrijdag tussen 13.00-14.00 uur,
telefonisch spreekuur: 767722. Via dit telefoon-
nummer kunt u ook een afspraak maken ٧٠٠١*
het spreekuur in de Spaarndam m erbuurt (Wes••
terpark).
Verloskundige
Dinsdag van 10.00-12.00 uur op afspraak, tel. 
843996, H outrijkstraat 114/116.
Hulp aan daklozen
Opvang- en B ^eleidingscentrum  H V O  
Roggeveenstraat voor <؛<؛n- en ' 
nen en alleenstaande vrouwen.
Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam-C, tel. 
020-246711 en 263800.
Spaarndammer Apotheek
Drs. w. van Zwol, apotheker
Spaarndammerstraat 59-61
1013 TA  Amsterdam tel. 829454
Dagelijks van maandag t/m vrijdag van 8.00-
17.30.

Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt
Polanenstraat 174, tl. 829773.
Ma. t/m vrij. 9.00-17.00 uur.
Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt 
Spaarndammerstraat 143, 825853 .ءا ا .
Dinsdag, woensdag en donderdag 10.00-12.00

W^kverpleging
Maandag t/m vrijdag tussen 13.00-14.00 uur 
W esterpark 2, tel. 840031;
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 
tussen 13.00-14.00 uur.
H outrijkstraat 114/116, tel. 868610.
Wijkpost voor bejaarden
Maandag, dinsdag, donderdag cn vrijdag van
9.30 to t 11.00 uur. H outrijkstraat 114/116, tel.
829694.
Burenhulp
Ma. t/m vrijdag van 12.00 to t 13.00 uur bereik- 
baar. H aarlem m erstraat 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 telefonisch bereik- 
baar op 829302;
Op de dinsdagmorgen houdt de Sociaal Raads- 
man afsprakenspreekuur aan het Barentzplein
65.
Wilt ٧ daar het spreekuur bezoeken dan moet u 
tevoren telefonisch een afspraak maken ( ’s 
ochtends bellen tussen 9.00-12.00 u. naar 
829302 voor het maken van een afspraak).
Het huis in de Spa./Zee.buurt 
Zaandamm erplein 154, tel. 848324.
Voorpost bureau bestuurskontakten 
Maandag en woensdag van 10.00 to t 13.30 uur, 
Tasmanstraat 11a, tel. 5523471. 
Maatsehappelijk werkteam Spa/Zee.buurt 
Dinsdag en vrijdag van 10.00 to t 11.30, Hout- 
rijte traa tll4 /1 1 6 , tel. 842530;
Maandag en donderdag van 10.00 to t 11.30 uur 
Barentszplein 65, tel. 234422.
Stichting Houtrak, soc. med. centrum 
H outrijkstraat 114/116, tel. 8282%. 
Buurtmaatschappelijk werk 
Dinsdagavond 18.30-20.00 uur in buurthuis 
Verzet, Hem brugstraat 156a, tel. 840124.

Wijkburo politie
Spaarndammerstraat 620 
1013 TH Amsterdam

NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK
KÜNSTIN 
BE BIBLIOTHEEK
De bibliotheek organiseert in haar vergaderzaal 
tentoonstellingen van hedendaagse kunst. De 
afgelopen m aanden waren dat 15 kunstwerken 
uit de startkollektie van de toekomstige arto- 
teek uit de Staatsliedenbuurt.

Van 15 decem ber to t eind januari kunt u kijken 
naar werk van een Portugese schilderes.
Maria Mendes werd in 1943 geboren in Cara- 
mulo, Portugal. Op jonge leeftijd verhuisde zij 
naar Lissabon, waar zij tekenles volgde aan de 
Escola Antonio Arroio. Behalve met tekenen 
en schilderen hield zij zich ook bezig met het 
schrijven van korte verhalen en gedichten.

In 1971 vertrok zij naar Nederland om politieke 
redenen. H aar werk was op meerdere tentoon- 
stellingen te zien in Nederland en Portugal.

1979 Groepstentoonstelling in A m sterdam  met 
Portugezen woonachtig in Portugal en 
Nederland.

19S3 lnd،viduele tentoonstelling in boekhandel 
LIBRIS, Lissabon

1985 Individuele tentoonstelling in boekhandel 
„de verloren tijd” Amst،؛rdam.

1 7 وو  G ro«^ten toonste lling t.g .v . ~
de vrouw” , Arvore, Porto.

Maria Mendes schildert vrouwen. Eenzame Vrouwen die volgepropt zijn met de luxe van
vrouwen, met gczichten die vrees, Verdriet en deze tijd, m aar zich tegelijkertijd zeer leeg
angst uitdrukken. Vrouwen die omgeven zijn voelen.' De kleuren van haar schilderijen verhe-
door comfort, fraaie kleding en make-up. vigen deze effecten.

PROGRAMMA SPORTHAL BREDIUS

Sport،،•
ة؛طد. ،

en  t  kan b e s t  ■ ٨ ءر  buurt

BADMINTON
22.00-23.00 uur Instuif 6 banen. ااالالا(1ئال؛^ 

w ^n$dag ; 10.00-12.00 uur Racket instuif
14.00-16.00 uur Instuif + regelinstruktie 6 banen ؛Donderdag

Banen: 19.00-20.00 uur instuif

TENNIS
Instruktie op:
Dinsdagmorgen 09.30-10.45 uur; dinsdagmorgen 112.00-45,ال uur; woensdagavond 21.00-
23.00 uur.
Vrij spelen: woensdagmorgen 10.00-11.00 uur.
Met crèche op dinsdagmorgen 
/  3.- per keer
Wilt u het geleerde in praktijk brengen.
Nu organiseren wij ook wedstrijdjes in toernooivorm.
Tyd: Woensdagmorgen 11,00-12.00 uur. Probeer het eens. u  hoeft echt geen crack te zijn. 
We spelen op verschillende nivo’s.
Vraagt tevens inlichtingen aangaande komplete tenni^)aan-v(؛rhuur!

GEONDHEIDSKLACHTEN??
en maandagavond om 19.00 uur)؛،Voor mensen met gezondheidsklachten nu ook (bu 

1.00 uur tot 12.00 uu r. ١ aangepaste sport- en spelvormen op donderdagmorgen van
.Konditietrainen op eigen nivo

V0ETBASCH00L
ماا م م\ا'؛ح . 'ب

u plaats voor alle buurtjeugd op zaterdag van 9.30-10.44 en 10.46-12.00 uur. o .l.v . 
'*rainer, in samenwerking met de sportvereniging. Verdere • • • •■•  over nóg

٩  'redius, Zaanstraat 353, Amsterdam. Tel. 863 22 .bgg 847172 ؛،



TURFSCHIP
AKTIEKOMITEE ZEEHELDENBUURT

Spreekuur:ل. Eerdhuyzen, dinsdag van half 2 ٠٨ half 4, tel. 380668 
S^retariaat G. H. Lasschuit, V. Heemskerkstraat 12, fel. 254664 
Vergaderadres: 'f Turfschip, Roggeveensfraaf 12

RENOVATIEPERIKELEN

„BOKKINGHANGEN NIEUWS"
Wij houden u op de hoogte, en veranderingen 
zullen wij u bijtijds laten weten.

M arianne Goslinga 
A nne Mieke Swart

Start a fs lu itin g  
trappehuizen  kom plex  
,,B okkinghangen”
Geachte bewoner/bewoonster,
Hierbij delen wij u mede dat in week 49, 30 
november t/m 4 decem ber gestart wordt met 
het afsluiten van de trappehuizen.
De werkzaamheden zullen ongeveer 8 werkwe- 
ken in beslag nemen.
Op de trappehuisdeuren komt een cylinderslot 
en een elektrische deuropener die u met een 
hallofoon vanuit uw woning kunt bedienen.
De uitvoerende bedrijven zijn de firma R. v.d. 
Ley voor de bouwkundige werkzaamheden en 
de firma Elmat de Roos voor de elektronische 
werkzaamheden.
Vertrouwende u hiermede van dienst te  zijn,

hoogachtend 
j .  Bolhoeve 

Hoofd Gnderhoud 
H ie r m e e e ع،  e n  s u c c e s v o l  e i n d  g e k o m e n  a a n  »ءء 
la n g e  a k t ie  o m  h e t  c o m p le x  a fg e s lo te n ؛ء   k r i jg e n .

A . K . Z .E e n  fe l ic i ta t ie  w a a r d !

Naast de huisarts, praktijk-assistente, fysiothe- 
rapeut en maatschappelijk werksters draait ook 
de sociale raadsman (al weer een tijd) spreek- 
uur op Bokkinghangen.
Zoals u misschien gem erkt heeft, is er het een 
en ander in het centrum opgeknapt/geschilderd, 
©ok bij ons wordt het portiek (dooie hoek) 
dichtgemaakt door Eigen H aard, waarbij de 
ingang verplaatst wordt naar de Barentzplein-

Per 1 januari 1988 komt er op woensdagoch- 
tend een vrouwelijke huisarts spreekuur doen. 
Reden hiervoor: in de praktijk is gebleken dat 
het voor vrouwen vaak prettiger is om met een 
vrouw over bepaalde klachten te praten en door 
haar onderzocht te worden. Natuurlijk is dit 
spreekuur voor alle vrouwen!
٧٥٥١ de M arokkaanse en Turkse vrouwen kan 
gebruik gemaakt worden van de tolken- 
telefoon.
Voor het spreekuur van de sociaal raadsman op 
dinsdagochtend van 10-12 uur kunt u bij Ma- 
rianne Goslinga (praktijk-assistente) 's mor- 
gens tussen 8-10 uur een afspraak maken, 
u kunt ook bellen met de Soeiaal Raadsman 
voor een afspraak. D at kan dagelijks van 9.00 
tot 12.00 uur op telefoonnummer: 82 93 02. 
M atschappelijk  werkteam heeft öp maandag 
en donderdag spreekuur van 10-11.30 uur.

BUURTHUIS DE ?IRAAT
voor de vele kinderen die gekomen waren en 
’s avonds een swingende band.
We willen iedereen die geweest is om ons feest 
mee te vieren bedanken. Bedankt ook voor de 
bloemen, de kado’s en de felicitaties.
We hopen dat we ٧ ook de komende 10 jaar 
nog vaak in het buurthuis zullen z؛، ، ^ ^

Alle medewerkers van 
buurthuis De Piraat. 

P.S. er zijn foto’s van het feest. Die kunt u tot 
het eind van het jaar komen bekijken en evt. 
bestellen.

MAATSCHAPPELIJK WERK 
IN HET BUURTHUIS
٠ ٢  maandagavond van 20.00-22.00 uur, don- 
derdag van 13.00-17.00 uur en vrijdag van 
9.30-17.00 uur kunt u in het buurthuis De Piraat 
terecht bij de maatschappelijk werk(st)er. 
u kunt daar geholpen worden met het invullen 
van formulieren, het schrijven van een brief, 
maar ook met vragen om trent uitkeringen, 
sociale wetten e.d.
Zit u met een persoonlijk probleem over 
relaties, opvoeding, echtscheiding, rouwver- 
werking of iets anders en wilt u daar eens met 
iemand over praten?
Kom gerust eens langs, misschien kan er samen 
tot een oplossing gekomen worden.
Wilt u er zeker van zijn dat A art of Loes 
aanwezig zijn, belt u dan even voor een 
afspraak, tel. 257589.
Buurthuis De Piraat, H outm anstraat 2.

Hobbyklub

f o t o :  H .  R o m p aRenovatie Rcfggeveenstraat

O verpeinzingen  van  het A.K.Z.

Jazzgyin voor kinderen
Er komen regelmatig kinderen in het buurthuis 
die graag op jazzgymnastiek zouden willen. 
M aar er komen nooit genoeg kinderen tegelijk! 
Om een ]azzgymgroep te starten moeten er 
minimaal 8 kinderen meedoen. Als jij mee wilt 
doen, kom je dan snel opgeven in het buurt- 
huis, dan zoeken wij een juf die les wil geven. 
H et zal ongeveer /  25,- voor 8 lessen gaan 
kosten. H et tijdstip is natuurlijk nog niet 
bekend. Als er genoeg kinderen willen mee- 
doen, kunnen we in januari beginnen.

K nutselk lub, kookklub, 
in s tu if
Ook als je niet van jazzgym houdt is er in het 
buurthuis genoeg voor je te doen. Elke woens- 
dagmiddag zijn alle kinderen welkom op de 
instuif, dat is gratis. H et duurt van 2 uur tot half 
4 en we doen iedere week ،et؟ anders. Bijvoor- 
' spelen, koekjes bakken, to-
rieelspelen.
٠ ٢  dinsdagmiddag kan er door kinderen van 8 
tot 12 jaar geknutseld worden. Dit kost 10 
gulden voor 10 keer. Je mag op deze klub 
helemaal zelf weten wat je wilt maken en hoe je 
dat wilt doen. H et is van kwart over 3 tot 5 uur. 
Op donderdagmiddag wordt er gekookt door 
kinderen van 4 tot 8 jaar. Alles wat we maken 
eten we zelf op, en dat is meestal erg lekker! 
We koken van kwart over 3 to t 5 uur, en het 
kost 10 gulden voor 10 keer. Je moet je wel van 
te voren opgevcn, want er kunnen maximaal 8 
kinderen in de keuken.

De hobbyklub op zondagmiddag draait al weer 
een tijdje. De deelnemers/sters zijn erg enthou- 
siast en zouden graag zien dat de klub wat 
groter werd. u kunt van alles doen op de klub: 
tekenen, schilderen, houtsnijden, kleien, siera- 
den maken, poppen maken, spinnen, kortom 
voor elk wat wils. Ook uw eigen speciale hobby 
kan aan bod komen.
Tijd; zondag van 13.30-16.00 uur.
Kosten: /  3,- per keer.

10 jaar buurthuis De Piraat
30 oktober vierde buurthuis De Piraat haar 
10-jarig bestaan. H et werd een erg gezellig 
feest, met ’s middags een leuke goochelaar

spraakprocedure gebeurt, als ze daartoe niet 
de noodzakelijke informatie kunnen krijgen?

-  Ondanks de jarenlange kontakten, de inzet, 
en de vele vrije tijd door het A K Z in de 
woningen van de buurt geïnvesteerd, was er 
blijkbaar onvoldoende vertrouwen.

-  Problemen Qver huurkontrakten voor samen- 
woners. Elke r ^  -partncr wordt door Ei؛،؛it؛
gen H aard verplicht om maar liefst twee jaar 
te wachten om als m edehuurder te worden 
erkend. Formeel heeft een samenwoner op 
wiens naam het huurkontrakt niet staat, twee 
jaar geen huurbescherming. Ook Herhuis- 
vesting, die in enkele gevallen aan beid«؛ 
partners de woning toewees, kon hieraan 
niets veranderen. Leven we m Amsterdam 
of in het Zuid-Limburg van Gijsen?

-  Problemen met waarborgsommen voor te- 
rugkeerders, en over wel/niet sterke aan- 
drang om lid ءا  worden van Eigen H aard, 
ook in het ا،؛سمئ van bejaarden.

-  Onduidelijkheid en geheimzinnigheid over 
de datum van de tweede opleveringen. H et is 
juist in het belang van zowel Eigen H aard als 
van de buurt, ،١٨٢ de aannem ers hun werk 
goed uitvoeren en opleveren. Goede kontrole 
van Eigen H aard, bewoners en AKZ. Dat 
voorkomt veel narigheid en onkosten in de 
toekomst. We hebben ervaring met onze 
klachteninventarisaties over touwtrekken 
met aannem ers, soms jaren later.

Zijn we nu gedesillusioneerd? 
NEE!
In de ontwerpfase konden veel wensen van 
bewoners worden gerealiseerd. En voor de 
meeste andere zaken is of wordt er wel een 
oplossing gevonden. Al kost dat wel de nodige 
energie.
Onze buurt gaat erop vooruit, en dat is de 
hoofdzaak!
Voor toekomstige projekten zal betere samen- 
werking, hardere afspraken en meer vertrou- 
wen nodig zijn tussen Eigen Haard, de gemeen- 
lelijke instanties en de bewoners om de stads- 
vernieuwing beter en vooral vlotter te laten 
verlopen.

We wensen alle nieuwe bewoners en de terug- 
keerders veel geluk met hun woning. Zo nodig 
willen we u ook verder ondersteunen.
We hopen dat u  met veel plezier in onze buurt 
zult wonen, en dat enkelen van u ons buurtko- 
mitee zullen komen versterken. Een aktieve, 
strijdbare bewonersgroep met voldoende men- 
sen om het werk te kunnen verdelen, blijkt 
helaas nog steeds hard nodig in onze buurt. 
Ook al is de stadsvernieuwing al een eind 
opgeschoten.
Ondanks de goede wil van zowel Eigen Haard 
als van de gem eente, kan er het nodige mis 
gaan; zo is ook nu weer gebleken. Wij als 
bewoners zijn de enige echte deskundigen om 
aan de bel te trekken en om gezamenlijk de 
bewoonbaarheid van de himrt te bevorderen. 
Welkom in ons komitee.

AKZ

Ruim drie jaar geleden kocht de gemeente een 
aantal partikuliere panden in onze buurt. Na 
enkele vergaderingen, veel vooil،؛;h،ui؛؛ en na 
diep nadenken besloot de meerderheid van de 
bewoners to t hoog-nivo renovatie van hun 
panden. D at betekende voor de terugkeerders 
twee keer verhuizen.
Bij andere اأا؛ال؛؛اأا؛0،ئأاات  panden in onze buurt 
werd vöor slechts een kleine opknapbeurt 
gekozen, ١١.٧. in de Barentzstraat, Zoutkeets- 
gracht. Men blijft dan ؛١١  de woning wonen, en 
ه ءا  moet dan weer 10 jaar mee.

Als AKZ hebben we altijd de meest ingrijpen- 
de aanpak (renovatie voor zo’n 40 jaar) gesti- 
muleerd- omdat we de toekom st van de buurt 
goed ؛٨  de gaten willen houden. E r mag niet 
over 10 jaar wéér مق’ال  enorm e stadsvernieu- 
wingsellende over onze nek komen. Dus: kwali- 
teit tegen betaalbare huren was en is onze leus. 
Ondanks ruime ervaring van het A K Z m et de 
renovatie van enkele zeer grote woon- 
blokken in de buurt van Labor/Eigen H؛iar،l 
(o.a. Dirk ا ئ ل،إلداا1ا هل ، . , Van L،nschoten؟traat, 
Van Neckstr., Van H eem skerekstr.), viel het 
ons deze keer niet mee om de belangen van de 
bewoners samen met hen goed te behartigen. 
We hebben al vele jaren geregeld overleg met 
gem eenteambtenaren op het „woonoverieg” 
en sinds twee jaar is er ook periodiek kontakt 
met Eigen H ard over allerlei woonzaken in 
onze buurt.
De woningen waarover het in dit stuk gaat 
(Zoutkeetsplein, Röggeveenstr., Houtm anka- 
de, Van D iem enstr.) zijn erg mooi geworden. 
Een aanwinst voor de buurt- 
Toch zijn we niet erg enthousiast over de gang 
van zaken.

We noemen enkele voorbeelden:
-  BAM /Kinkelder, Eigen H aard, en de ge- 

meente slaagden er totaal niet in een redelij- 
ke tijdsplanning wat betreft de oplevering te 
realiseren. Mensen m oesten to t drie maal toe 
hun verhuizing uitstellen; clkc genoemde 
datum werd steeds wéér niet gehaald. Met de 
nodige gevolgen voor de bewoners met hun 
werk, met vakantieplannen, vrije dagen, enz. 
Om nog m aar niet van hun zenuwen te 
spreken. Enkele terugkeerders woonden 
maar liefst twee jaar in hun wisselwoning.

--O nduidelijkheid over de huurprijs, ondanks 
toezeggingen.

-  Veranderingen in plattegronden na de ont- 
werpfase, zonder meeweten v؛،n de terug-
keerders.

-  Ontbrekende en ten dele onjuiste informatie 
over het verkleinen van glasoppervlakken 
van de ramen.

-  Matige samenwerking tussen de bewoners in 
het bouwteam en de buurtorganisatie. Wei- 
gering van Eigen H aard en de gemeente om 
de notulen van het bouwteam en het volledi- 
ge bestek ter beschikking te stellen van het 
AKZ en de bewoners. Slechts een summiere 
samenvatting van het bestek was beschik- 
baar.

-  Hoe kunnen bewoners in de gaten houden of 
alles wel volgens de afspraken bij de in-
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JANUAR11988
NATIONAAL HEK£LCABARET speelt 
„SCHIZO’S EN SELLOTAPE”
Try-outs.
Schizo’s en Sellotape ؛s no-nonsens kabaret in het kader van een 
sociaal-kulturele stage.
HOGESCHOOL HOLLAND speelt 
het Griekse drama
„O RESTES”
Regie: Jaap Alberts.
Apolto gebiedt Orestes zijn vaders dood te wreken. Aangezet 
door zijn zuster Elektra vermoordt bij zijn moeder en haar 
minnaar. Voor Klytaimnestra sterft smeekt zij de Furiën haar 
zoon te straften.
ORSYLA MEINZAK met „IR IS”
Een in Nederland oud geworden Surinaamse vrouw. Na de dood 
van haar man overpeinst zij haar leven. Centraal in haar 
gedachten staat Suriname. Zij geniet opnieuw van de zomers en 
zonneschijn die spelen met de bladeren van de Manjaboom.

5,-

VBIJ8

ZAT 9
20.30 uur
ƒ 7,50 CJP .
W O E 13t/m  
ZAT 16
20.30 uur 
WOE 27 t/m 
ZAT 30
20.30 uur
ƒ ١٥ -

DON 21 t/m 
ZAT 23
20.30 uur 
/7 C ه5, J P / 5,-

Toegang: Kind. / 1,50 
Begel. ƒ 2,50, Volw. ƒ 5,-KINDERPROGRAMMA

THEATERGROEP HOBO met
„IK  WOU DAT IK MIJN OPOE WAS”
De heer Pekelbaas gaat dagelijks naar het park zijn hondje Bas 
uitlaten, Op een goeie dag komt meneer Gillemans ook zijn 
hondje Bastjonn uitlaten. Meneer Gillemans komt echter niet 
alleen daarvoor en zeker niet voor rust... (vanaf 7 jaar.)
THEATERGROEP PLOK met 
„GELD ZAT”
Er woont in een oude kelderwoning een vrouw met haar baby. Af 
en toe komen de oude bewoners, die er vroeger een drukkerij 
hadden, terug. Maar waarom? (vanaf 6 jaar)
KINDERTHEATER KLAPSIGAAR met 
„MENEER FLAKKEE EN OVERGOEREE”
Postbode Cvergoeree wacht in de woestijn op de woestijnbode. 
Ze kunnen het goed met elkaar vinden. Ze besluiten om samen 
de flessepost te openen! (vanaf 4 jaar)
THEATERGROEP TEN EETER met 
„TVONNE”
Philip ؛s een prins. Hij komt ¥vonne tegen. Hij vindt haar zo lelijk 
als de nacht. Maar ze besluiten te trouwen. De koning is razend, 
(vanaf 6 jaar)

Alle films aanvang 2 .ه3ه  uur, toegang / 5,-

„HANNAH AND HER SISTER S” 1986 Woody 
Allen
„LIEU  DU CRIME” 1986Techiné
„TERUG NAAR O EGSTGEEST” Theo van
Gogh
„AMARCORD” F. Fellini 1973 
AANVANG: 20.30 uur, TOEGANG: / 5,-

ZON 10
15.00 uur

ZON 17
15.00 uur

ZON 24
15.00 uur

ZON 31
15.00 ٧٧٢

FILM
MA 4

MA 11
MA 18

MA 25 
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WONEN IN SPAARNnAM 
BERICHTEN VAN HET 
HUÜRDERSFRONT
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zoals bv. een nieuwe keuken, willen behouden. 
Bewoners die niet willen meedoen met de 
£eriefsverbetering krijgen wel nieuwe ramen 
(dat is cas€o-onderhoud) en kunnen kiezen 
voor al dan niet dubbele beglazing (wat een 
kleine huurverhoging ten gevolge heeft).

Stand van zaken nu
Hoewel de woningbouwvereniging opnieuw be- 
zwaren heeft tegen een algemene bewonersver- 
gadering is de bewonerscommissie t©ch van 
mening dat zo’n vergadering nodig is, te meer 
daar er al een portiek opgeleverd ؛ة  en het goed 
was om de opgedane ervaringen van de bewo- 
ners aan de overige bewoners te vertellen. 
Bovendien hebben veel bewoners de nodige 
vragen. Op 25 november ز  is deze tweede .ا
algemene bewoners-vergadering gehouden. 
Hoewel er nog steeds van de kant van de 
woningbouwverenigingen weinig soepelheid ge- 
toond wordt blijken de meeste vragen en 
problemen van de bewoners oplosbaar. 
Ondertussen gaan de werkzaamheden voort en 
zullen, als alles voorspoedig gaat, alle woningen 
voor de zomer van 1988 opgeknapt zijn.

H et cws

Het ontwerpteam-overleg
De woningbouwvereniging heeft één van de 
woningen gerenoveerd en als proefwoning aan 
alle bewoners laten zien.
Tijdens de algemene bewoners-vergadering 
wordt een nieuwe, vanuit de bewoners zelf 
voortgekom en, bewonerscommissie opgericht. 
Op 7 juli vindt in de proefwoning de eerste 
o m ^ rp te ^ v e rg a d e r in g  plaats. De ontwerp- 
teamvergaderingen verlopen moeizaam. Het 
blijkt dat de in de proef-woning aangebrachte 
verbeteringen voor de woningbouwvereniging 
niet of nauwelijks bespreekbaar zijn. De W O - 

ningbouwvereniging blijkt weliswaar een aardig 
pakket van verbeteringsmaatregelen gepresen- 
teerd, m aar het financiële budget is zo krap dat 
de bescheiden wensen van de bewoners vrijwel 
onbespreekbaar zijn. Iedere kleine verandering 
moet met heel veel praten „bevochten” wor- 
den.

De bewoners krijgen een totaal-pakket aan 
geriefsverbetering aangeboden. G rote moei- 
lijkheden ontstaan wanneer bewoners slechts 
delen van dat g ^ fsv e rb e te rin g sp ak k e t wen- 
sen en reeds aangebrachte eigen verbetering.

telefonisch overleg met de huurcommissie en de 
woningbouwvereniging blijkt dat de bezwaar- 
schriften van de bewoners nog ni،؛t verwerkt 
zijn. De woningbouwvereniging geeft toe over- 
haast te hebben gehandeld ا ا؛ا؛ا ا:  weigert de 
bewoners een v « o n t؛chuldiging te sturen.

Bewoners-voorlichting
Op 11 november 1986 organiseert de bewoners- 
commissie van de overige complexen (coniple- 
xen 1 t/m 4) van de woningbouwvereniging in 
onze buurt een vergadering met de „nieuw e” 
bewoners van de Polanenstraat om kennis te 
maken met elkaar en om daarbij de problemen 
rond de huurverhoging en de onduidelijkheid 
over de op handen zijnde renovatie te bespre- 
ken. Op die vergadering wordt besloten een 
brief te sturen naar de woningbouwvereniging 
waarin de bewonerscommissie voorstelt om een 
algemene vergadering te organiseren voor de 
bewoners van de Polanenstraat om de renova- 
tie-plannen te presenteren en de huurverhoging 
1986 te bespreken.
De woningbouwvereniging antwoordt dat zij 
een algemene bewonersvergadering niet nodig 
acht en laat de kwestie van de al of niet 
toegestane huurverhoging van 1986 verder over 
aan de volgens haar aangewezen instelling, de 
huurcommissie. De bewonerscommissie schrijft 
daarop een brief waarin ze nogmaals aandringt 
op een informatieavond voor de bewoners van
de P o la n e n s tr a a t .

In januari deelt de woningbouwvereniging alle 
bewoners van de Polanenstraat mee dat een 
ieder zich schriftelijk kan opgeven als lid voor 
de op te richten bewonerscommissie. D it gaat 
lijnrecht in tegen iedere traditie in onze buurt 
en iedere normale, democratische overleg- 
procedure die bij renovaties gebruikelijk is. 
Enkele bewoners blijken zich inderdaad te 
hebben opgegeven voor de bewonerscommis- 
sie, Na één vergadering blijkt dat deze commis- 
sie geen levensvatbaarheid heeft, te meer daar 
de bewonerscommissie het gevoel heeft er 
slechts bij te zitten om de plannen te mogen 
aanhoren en ze bovendien het gevoel heeft 
uitgespeeld te worden tegenover de overige 
bewoners en het cws.

Klachten
De bewoners van de Polan£nstraat worden 
bezocht door de heren Kallen en Veldman die 
de woningen komen opnem en en de bewoners 
voorlichten over wat er allemaal in hun wonin- 
gen gaat veranderen en wat er mogelijk is. 
Deze opnam enbeurt leidt to t groot aantal 
klachten bij het cws. Bewoners hebben het 
gevoel dat er over hen heen gewalst wordt en 
een aantal van hen zijn daar zeer overstuur van. 
Achteraf blijkt dat het optreden van beide 
heren iets te voortvarend was en dat zowel de 
gedane „beloften” als de aangegeven verande- 
ringen zeer beperkt zijn.
Na veel over en weer gepraat tussen het cw$, 
de Gemeentelijke Dienst voor de Volkshuisves- 
ting en de woningbouwvereniging komt er in 
februari de toezegging dat een algemene bewo- 
nersvergadering toch mogelijk is. H et duurt 
echter to t 9 juni (!) voordat deze vergadering 
ook werkelijk plaats vindt.

Renoveren 111 de 
Polanenstraat

is ؛"!،،>؛،De woningbouwvereniging ,,Eigen H 
begin november begonnen met het uitvoeren van 
een grote beurt in de woningen aan de Pulanen- 

straat 229 t/m 315. Hoewel de verbouwing 
gestaag voortgaat en de bewoners wier woningen 

n, verloopt het,؛nu klaar r ijn  redelijk tevreden 7i 
overleg tussen de bewoners en de ا،،؛،اءام؛اارارا-«

troef.؟ vereniging

Overgenomen door de 
gemeente
Eind 1985, begin 1986 worden de woningen 
overgenomen door de gemeente Amsterdam 
van de eigenaar Rederij Kooij N .V ., de firma 

onze grachten ؛٨ die zoveel rondvaartboten 
heeft. Deze,firma laat het beheer en onderhoud 
van döfpanden over aan de makelaardij Keizer 
Si Muntjeswerf, De woningen zijn, zoals vele 

woningen in beheer van deze ' 
onvoldoende tot slecht onderhouden. Op een 
groot aantal woningen rust een aanschrijving. 
Met ingang van 1 juli 1986 wordt de woning- 

bouwvereniging „Eigen H aard” beheerder van 
,deze woningen. Deze zal op korte term ijn 

amen met de Gem eentelijke Dienst voor de؛ 
Vol^huisvestino. beginnen met het uitwerken 
van een plan om deze woningen te verbeteren.

1986 Huurverhoging

س س ث / ص

In het najaar stuurt de woningbouwvereniging 
een aantal bewoners een aanmaning wegens 
' De bewoners blijken de huur-
verhoging van 1 و8ة  nog niet betaald te hebben. 
De betrokken bewoners vertellen de woning- 
bouwvereniging dat zij nog nooit een huurver- 
hoging ontvangen hebben. Zij hebben in maart 
van dat jaar een schrijven van de makelaar 
ontvangen waarin deze hen vertelde dat de 
huur dat jaar niet verhoogd zou worden en dat 
het watergeld verlaagd zou worden. De W O- 

ningbouwvereniging was dit blijkbaar vergeten. 
In december sturen de betrokken bewoners 
alsnog een bezwaarschrift naar de huurcomm؛ -̂

In januari ontvangen de bewoners een bericht 
dat zij binnen twee dagen de huurverhoging 
dienen te betalen, daar zij anders met een 
deurwaarder geconfronteerd zullen worden. Na



O pinie/peiling  door politie:

inbraak  probleem  nummer ل

mensen in hun buurt het

De afgelopen tijd heeft het wijkteam buurtbe- 
woners telefonisch ©nderv:aa§d over proble- 
men in de buurt. De resultaten zijn nu bekend 
en staan voor een deel hieronder afgedrukt. De 
balken in de tekening betekenen: hoe langer de 
balk, hoe belangrijker mensen het probleem 
vinden in de buurt.

^tfelke problemen vinden 
ernstigst?

— ü
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WIJKTEAM ?QLITIE EN 
GRIMINALITEITSPROJEKT
DOMELA

mis is (brand, inbraak) als u niet thuis bent, 
dan kan de politie deze persoon waarschu- 
wen.

Wat gaat de politie doen
Er is vanaf begin decem ber een speciaal projek- 
t-team opgestart, wat de inbraken in de buurt 
wil bestrijden. Veel ©ude aangiftes worden nog 
eens op een rijtje gezet. E r gaat in burger 
gepost worden, etc. Degene die informatie over 
inbraken heeft kan contact opnem en met het 
bufo (5593860). Vragen naar Nijhuis, Faber of 
Kropholler. H et kan ook schriftelijk; ؛‘؛ ' 
Politieburo Spaarndam m erstraat, aM.(;fhfor, 
Spaarndammerstraat 620 
1013 TH Amsterdam.
Als een en ander tot resultaat leidt, dan laten 
we het weten.

W ijkteam Spaarndam m erstraat

Duidelijk blijkt, dat mensen vooral bezorgd 
zijn ٠٧٠٢ inbraken in de buurt.

Het is een feit, dat er de laatste tijd in de buurt 
meer wordt ingebroken dan normaal. Dit ge- 
beurt vooral 's middags en 's avonds. Redenen 
voor paniek zijn er niet, m aar er moet wel wat 
aan gedaan worden.

Wat kunt u zelf doen

— goede sloten op ramen en deuren; gebruik
ze ook!

— geen klim attributen rond het huis;
— het huis moet bewoond lijken (licht aan, 

post van de mat, etc.) met dit laatste kunnen 
buren elkaar een handje helpen.
Geef aan een goede bekende de sleutel van 
uw huis en geef aan het wijkteam dit adres 
en dat van u zelf door; als er dan eens wat

opgepakt. H ierover werd een film vertoond, 
waarover o.a. met de politie en een advocaat 
werd nagepraat.

Samengevat is de procedure:
— de politie k؛،n je  arresteren als ze een 

redelijk vermoeden hebben dat je  het „de- 
likt” hebt gepleegd; het hoeft dus niet direkt 
bewezen te worden;

— dan word je naar het buro gebracht, waar je
6 uur (plus de eventuele nachtelijke uren) 
kunt worden va؟tgehouden;

— bij sommige misdrijven (b.v. diefstal) kan 
dit verlengd worden met een inverzeke- 
ringstelling; deze kan 4 dagen duren. Bij de 
inverzekeringstelling krijg je  bezoek van

, een advocaat en de r؟ cla؟؟ering;
— bij heel erge misdrijven kan je  vastgehou- 

den worden totdat je voor de rechtbank 
moet verschijnen; dat kan heel lang duren 
(soms wel maanden).

— de rechtbank bepaalt wat voor straf je  krijgt 
(boete, gevangenis).

— een belangrijk recht wat je  hebt; je hoeft 
niet te antwoorden; dit word je  ook verteld 
door de politie;

— je mag aan het politieburo geen bezoek
ontvangen.

De slotavond
Deze was op 17 novem ber en was een soort 
samenvatting. Eerst was het de bedoeling om 
een film te draaien, die van het hele projekt was 
gemaakt. Hij was nog niet klaar, dus dat kon 
niet doorgaan. Wel werd nog op een rijtje 
gezet, wat iedereen er aan had gehad en wat er 
in de toekomst ; [،؛؛١  het projekt verbeterd kon 
worden.

Het wijkteam vond het leuk om aan het projekt 
mee te doen. hoewel de stemming op de tweede
en lijfde avond wel wat mat was. H et is te 
hopen dat iedereen er wat van heeft opgesto- 
ken.

Mensen van het w ijkteam , die zich extra met 
Domela bezighouden zijn; Roel Leyendekker 
en Jaap Kroon. Zij zijn bereikbaar onder 
nnmmpr• 3860 ووو .

Paul Melesen 
(wijkteam Spaarndam m erstraat)

Jongerencentrum  Domela heeft de afgelopen ̂
tsprojekt georgani-؛te؛nal؛tijd een j™gderim 

5 “،■٥٧ was uitgesm etrd آ  seerd. Het إام[»ر^ا
rin telkens een ander onderwerp؛،،،w .؛ااااااا1ا'اا 

centraal stond. Het wijkteam van Spaarnriam- 
3 raat was betrokken bij de invulling  van؟،iner 

van de 5 avonden. Hieronder een verslagje van
d eie  3 avonden.

De le  avond
oktober en werd bezocht door ول op ؛Deze wa 

ongeveer 20 jongeren en enkele buurtbewo- 
Er was een forum, waarin o.a. zitting ؟.ner 

hflddp.n: Bert van Jaren namens Domela. enke- 
le buurtbewoonsters, Paul Melessen en Marlies 
Vermeulen namens het w ijkteam.

Het thema was; „H oe ontstaat crimineel ge- 
drag en wat zijn de gevolgen voor slachtoffers.” 

van crimineel ؛wa ه ء ، ت  Wat precies de سئ
een ٨،؛ gedrag, daar kwamen de aanwezigen 

telde, dat het؟ pittige discussie met uit. De één 
kwam uit geldgebrek, de ander uit verveling.

de öörzaak vaak ؟؛ Volgens het wijkteam 
gelegen in stoer gedrag in groepen. Jongeren 

uitgaan, vaak ءء opereren, bijv. op school of als 
>n groepen. D oor het niet voor elkaar onder 

willen doen, ontstaat al gauw crimineel gedrag. 
Er worden b.v. fietsen omgegooid, telefooncel- 
len vernield, etc. Kortom: vandalisme.

Als de jongeren wat ouder worden, worden de 
iner (b.v, omdat sommigen verke-؛groepen kl 

roepen gaan1ه،./ث ؟؛، ring krijgen. Sommige van 
dan ergeren dingen doen; ze beram en uit 
sensatiezucht een inbraak, of ze raken aan de
drugs.

De gevolgen voor slachtoffers zijn vaak veel 
e r g e r  dan veel mensen denken. Z ö  vertelde 
buurtbewoonster Mien, dat ze laatst was be- 

roofd van haar portem onnee, waar op zich niet 
veel geld in zat. Aan de portem onnee ء  ه

bewaarde ze veel herinneringen; er zat ook een 
foto van haar overleden man in. D at zoiets kan 
gebeuren als je zomaar op straat loopt, dat is
heel erg.

De 2e avond
avond (20 oktober) had als them a: ؟De tweed 

je door de politie wordt ؛ا1بم „W at gebeurt er

DOE T  ZELF SCHOLEN HOUDEN 0?EN DAG 
OP 6 FEBRUARI

WIJKAGENT MET ?ENSIOEN

F o to : H . R o m p a .  E x - w i jk a g e n te n  P ie t  d e ٠٢٠٠؛   en J o o p  Boersma

Vanaf heden is het dus niet meer mogelijk om 
te vragen naar de wijkagent. H et wijkteam wil 
echter proberen om de mensen net zo goed van 
dienst te zijn als Piet de G root altijd heeft 
gedaan. Dat dit niet gemakkelijk is, weten we, 
maar het valt te proberen.

De bekende wijkagent Piet de G root is met 
pensioen. Gp 23 septem ber heeft hij al van de 
buurt afscheid genomen in het wijkopbouwor- 
gaan. Voor dit prachtige afscheidsfeest worden 
alle buurtbewoners hartetójk bedankt namens 
Piet de G root en het hele wijkteam.

wel in staat met eenvoudige gereedschappen en 
materiaal goede resultaten te bereiken. D aar 
komt nog bij dat veel cursisten er zo veel plezier 
؛٨  krijgen dat ze zichzelf op het vakgebied gaan 

ontwikkelen.
Veel mensen denken dat ze twee linker handen 
hebben en dat het zelf repareren of maken van 
iets voor hen niet is weggelegd. Dat blijkt 
onzin! Die mensen kunnen vaak een hp.lehoel 
met hun handen m aar m oeten dat alleen nog 
ontdekken. Als ze goed begeleid rustig kunnen 
oefenen zonder angst dat het misgaat en kost- 
baar materiaal wordt verspeeld, groeit het 
zelfvertrouwen waardoor ze klusjes gaan aan- 
pakken, die ze voorheen niet aandurfden.

Open Dag:
De sehool geeft graag ،:٢؛،؛ fonisch؛؛ informatie 
over de mhoud van de cursussen (tel. 020 - 
247048). Gok de Volksuniversiteit van Amster- 
dam geeft alle inlichtingen (tel. 020 - 261 ة ة2ر . 
Daar kan men zich ook inschrijven.
Maar zelf kijken hoe een en ander toegaat en 
praten met de leraren geeft het beste beeld. 
Daarom verzorgt de D oe ’T Zelf School een 
open dag in hun gebouw aan de Keizersgracht 
24 op zaterdag 6 februari van 10.00 to t 16.00 
»»»١
Er worden demonstraties gegeven van de tech- 
nieken uit diverse €ur؟ussen en de bezoekers 
krijgen alle gewenste informatie uit de eerste 
hand. D irekt inschrijven is d'an alleen mogelijk 
tegen eontante betaling. Een prima idee om 
erheen te gaan.

Voordelig en leuk
De Doe ,'I Zelf School, gevestigd aan de 
Keizersgracht 24 te Am sterdam , bestaat onge- 

veer 12 jaar. Met hun cursussen stellen ze 
mensen in staat om allerlei kleine klussen in en 
rond het huis zelf te doen, zonder daarbij hulp 
van een vakman in te hoeven roepen. Niet 
alleen voordelig, maar nog een leuke hobbie
ook.
Per jaar volgen ongeveer 1100 mensen een 
cursus op deze school. D at klussen niet alleen 

uit het feit dat ،ر  een zaak voor mannen is, را1،آ
in de laatste drie jaar, ongeveer 40°/o van de 
cursisten uit vrouwen heeft hestaan.

Iedereen kan het leren
H et cursuspakket bestaat uit ongeveer 20 ver- 

schillende cursussen op het gebied van de 
akken en de am bachtelijke technieken.اuwهb 

Van metselen to t stofferen en stoelen m atten. 
Ze zijn kort en intensief. Maximaal duurt een 
cursus zes weken. Éénm aal per week wordt drie 
uur les gegeven in kleine groepen van hoog-

personen. ٧ stens 
de Keizersgracht ؛٨،;، Alle lessen vinden plaats 

24 te Amsterdam. M ateriaalverbruik, gebruik 
 van gereedschap en een begeleidend lessten؛؛:،

n a d r u k ه  zijn bij de cursusprijs inbegrepen. ء
ligt op het zelf uitvoeren van de technieken en 
niet op het kijken naar de begeleidende vak-
mensen.
Natuurlijk levert zo een korte cursus geen 

r stelt deelnemers؛،؛،volleerde klussers op, m



Spaarndammerdijk 255 
1013 zw Amsterdam 

Tel. 020-86 57 09

HARTELIJK DANK
Beste mensen,
Hierbij ١٧؛؛  het bestuur ٢^١  de Vereniging 
SAN iedereen hartelijk dank zeggen voor 
de wijze waarop zeer veel mensen behulp- 
zaam zijn geweest, » ١٦٦ de viering van het 
10-jarig jubileum te doen slagen. Namen 
noemen zou onbegonnen werk zijn, bo- 
vendien willen we niet de kans lopen 
iemand te vergeten.
Ook danken wij iedereen die ons mooie 
bloemstukken en enveloppes met inhoud 
schonk, waarbij goede en lovende woor- 
den werden gesproken, door vroegere 
medewerkers en vertegenwoordigers van 
andere verenigingen.
Nogmaals onze diepste erkentelijkheid 
aan u, die deze dag tot een onvergetelijke 
dag heeft gemaakt.
Wij zoeken nog dames voor de naaigroep 
en dames en heren voor de zanggroep. 
Wordt lid!
Namens het bestuur van SAN Spaarndam,

de voorzitter 
A. j .  v.d. Kamp

OLIEBOLLEN
UITSTU!F

Traditiegetrouw wordt op 31 decem ber een 
oliebollen uitstuif georganiseerd in het Pola-
nentehater Polanenstraat 174.
De voorzitter van het w؛jkopb©u^©rgaan bakt 
zoals gebruikelijk zelf oliebollen.
Deze uitstuif begint om 15.00 uur tot 18.00 uur. 
H et „Gheselseap G oet ende Fyn” zorgt voor 
muzikale omlijsting met Vlaamse en Neder- 
landse liederen en dansen vanaf de Middelèeu- 
wen.
Iedereen is van harte welkom; de toegang en de 
oliebollen zijn gratis.

 ANTI-APARTHEIDSSCHOLING INهةمم؛مح
HET KADER VAN DE BUURTBAND

BüURTBANDh؛

ص #
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt Polanen- 
straat 174 tel; 829773 (vragen naar Tonny).
Dit i.v.m. de zaalvoorbereiding en het aantal 
mappen met materiaal.
Iedereen ؛s welkom ook wanneer u nii't de hele 
cyclus kunt volgen.

Zuid-Afrika en racisme en 
، wat dat met elkaar te maken

Scholing; رأ̂ا؛ا ' apartheid in 
discriminatie in Nederland Cl 
heeft.

G eo rg an isee rd  in h e t k a d e r  van  d e  b u u r tb a n d  m e t A le x a n d ra  d o o r  d e  an ti-fascism e 
w erk g ro ep  S p aa rn d a m m er-  en  Z e e h e ld e n b u u r t.

Wat is apartheid? R acism e als s taa ts id eo lo g ie .
Racisme ؛١١  Nederland. H o e h e b b e n  w؛؛ d aa rm ee  te  
m ak en . W at is h e t v e rb a n d  tu ssen  die tw ee , w at zijn  de 
raak v lak k e n ?

Het verzet tegen apartheid in Zuid-Afrika. H e t A N C , de 
zw arte  v a k b o n d e n , de b lack  conciousnessbew eg ing  he t 
U D F .
Het verzet tegen dis^hninati،؛ in Nederland. A n ti-  
fascism e p la tfo rm s e n  -com ités. S o lidarite itsbew eg in -
gen•
De positie van zwarte jongeren. Z o w el in  Z u id -A frik a  als 
in N ed e rlan d . H u n  positie  zow el op  h e t geb ied  van 
scho ling /w erk  als b in n e n  de v erze tsb ew eg in g en . H e t 
dage lijk s  e rv a re n  van d iscrim inatie .

De positie van zwarte vrouwen. Z ow el in Z u id -A frik a  als 
in N ed e rlan d . O p  de a rb e id sm a rk t, in h e t dagelijks 
leven  en  b in n e n  de v e rze tso rg an isa tie .
D e ro l die v rouw en  k u n n en  spe len  en  de v e ran tw o o rd e - 
lijk h e id  d ie  zij h eb b en .

Apartheid ا]ااااال؛ال  het onderwijs. D e  situa tie  in  Z uid -  
A frik a . D e  p ositie  van  zw arte  k in d e re n  b in n en  het 
o n d erw ijs  h ie r  in  N e d e rla n d  en  speciaal in  onze  b u u rte n .

Internationale solidariteit. D e  hu id ige  situa tie  in  de  
tow nsh ips  in  Z u id -A frik a  bv. in  A lex a n d ra . W at v o o r  
rol kan  h e t aan g aan  van  e e n  b u u rtb a n d  spe len  en  ho e  
geef  je  e r  in h o u d  aan  v o o r  zow el de  m en sen  d a a r  als  de  
m en sen  hier.

PROGRAMMA 
Woensdag 20 januari:

Woensdag د  februari

Woensdag 17 februari 

Woensdag 2 maart

Woensdag 16 

Woensdag .٩٠١ maart

٠٦١١١/

De anti-fascisme werkgroep  Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt organiseert in de maanden 
januari/februari/m aart 1988 in het kader van de 
buurtband  met Alexandra een ‘ 
gramma. Het programma zal in het teken  staan 
van de strijd  tegen apartheid  en racisme zowel 
in Zuid-Afrika als hier in Nederland.

£ r  zal vooral de nadruk  gelegd worden  op wat 
dat met onze buurten  te maken heeft.
W aarom  een buurtband?

ا ءااا  wordt discriminatie hier gevoeld en hoe in 
Zuid-Afrika? Wat is apartheid? En wat heeft dat 
met de situatie hier te maken?

Wat zouden we nog meer kunnen  ondernem en?

Allemaal vragen waarop we zullen proberen  
tijdens de scholing te antwoorden.

1، ه ه  van de scholing is niet alleen het beant- 
woorden van deze vragen ,'m aar  ook dieper 
ingaan op de achtergronden  van de situatie in 
Zuid-Afrika en waar apartheid  uitemdeli]k toe 
leidt

De scholing bestaat uit 6 bijeenkom sten  van in 
principe 3 uur op woensdagavonden van 20.00 
٢٥٢ 23.00 uur en vindt plaats in de Polanenstraat 
174. (te bereiken met bus 22)

De bijeenkomst hebben  een bepaalde volgorde 
en samenhang.

Echter iedere bijeenkom st behandelt een be- 
paald aspekt van apartheid/racisme en de strijd 
daartegen.

Wij hopen door deze opbouw  van de scholing
ccn bepaald inzicht bij de deelnemers/sters te
ontwikkelen in processen die bij apartheid  en 
racisme een rol spelen zodat men deze ook 
herkent wanneer het er niet zo dik bovenop 
ligt.

In het kader van de buurtband  zal vooral de 
samenhang van apartheid  in Zuid-Afrika en 
discrim inate en racistische tendensen  in Neder- 
land belicht worden.

Wij hopen hierm ede de deelnemers/sters een 
stimulans te geven aktief te worden niet alleen 
in het kader van de buurtband  m aar ook  op 
andere terreinen  van anti-racistische strijd.

Iedere bijeenkomst zal bestaan  uit een inleiding 
eventueel met beeldmateriaal of schriftelijk 
materiaal dat u  van tevoren  opgestuurd  zal 
krijgen (we znllen dit beperkt houden) en een 
diskussiegedeelte waar men ruim  de gelegen- 
heid zal krijgen vragen te stellen of eigen 
ervaringen naar voren te brengen.

£ ٢ zijn aan deze scholing geen kosten voor de
dççlncnıçıVsters verbonden.

Wilt u  deelnemen aan deze scholing, geeft u  
zich dan tijdig op  bij W ijkopbouworgaan

JANUARIAKTIVITEITEN OVERZICHT
to t  16.00  u u r  S p re e k u u r  v o o r  M a ro k k a an se  b ew o n ers  op  
h e t w ijk o p b o u w o rg aa n , ? o la n e n s tra a t  174 
w o o n o v erleg  o p  d e  V o o rp o s t, T a sm a n s tra a t  11a 
S ch o lin g sb ijeen k o m st an ti-fascism e  k o m ité  o p  h e t w ijkop-  
b o u w o rg aan . Z ie  e ld ers  in  de  k ra n t
v erg ad erin g  van  d e  w ijk raa d , in  h e t  ? o la n e n th e a te r .  
Ie d e re e n  is w plkom
to t  16.00  u u r  S p re e k u u r  v o o r  M a ro k k a an se  b ew o n ers  op  
h e t w ijk o p b o u w o rg aa n , P o la n e n s tra a t  174 

؟و  o v erleg  tb v  8 m a a rt  op  h e t  w ijk o p b o u w o rg aa n . A lle  
v ro u w en  zijn  w elkom
B e h e e rg ro e p  O p e n b a re  ru im te  op  de  V o o rp o s t, T asm an-  
s tra a t  11a
D ag e lijk s  b e s tu u r  van  h e t  w ijk o p b o u w o rg aa n , P o lan en -  
s tra a t  174, v erg a d erin g  is o p e n b a a r
to t  16.00  u u r  S p re e k u u r  v o o r  M a ro k k a an se  b ew o n ers  op  
h e t  w ijk o p b o u w o rg aa n ,  P o la n e n s tra a t  174 

W ilt ٧ d a t  uw  ak tiv ite it o o k  v e rm e ld  w o rd t in  d it o v erz ich t, dan  kan  d a t  m its  u  uw  
gegevens  tijd ig  d o o rg ee ft aan  d e  re d a k tie .
D e  red a k tie  a a n v a a rd t  g een  aa n sp ra k e lijk h e id  vo o r  o n ju is te  opgaves  en /o f  h e t 
n ie td o o rg aan  van  v e rg a d e rin g en  en  b ije en k o m sten .  W ilt ٧ h e t  ze k e r  w ete n  bel  dan  
even  m et de  ad m in is tra tie  van  h e t  w ijk o p b o u w o rg aa n  te l. 829773.

14 januari 14.00 uur

 januari و1
20 januari

20.00 uur
20.00 uur

21 januari 20.00 uur

14.00 uur

22 januari 10.00 uur

26 januari 20.00 uur

januar 28؛ 20.00 uur

14.00 uur

5 januari 20.00 uur S lu iting  in lev eren  k op ij B u u rtk ra n t
6 januari 1 0 و د.  uur v erg a d ercu rsu s ,  W ijk o p b o u w o rg a an ,  P o la n e n s tra a t  174

ie d e re e n  kan  m ee  do en
20.30 uur v erg ad erin g  van  de  sociaal m edische  w erk g ro e p  o p  h et 

w ijk o p b o u w o rg aa n , to e g an k e lijk  v o o r  b elan g ste llen d en
7 januari 14.00 uur to t  16.00  u u r  S p re e k u u r  v o o r  M a ro k k a an se  bew o n ers  op

h e t  w ijk o p b o u w o rg aa n , P o la n e n s tra a t  174
20.00 uur verg ad erin g  van  h e t  C W S, S p aa rn d a m m e rs tra a t  143 alle

h u u rd e rs  zijn  w elkom
8 januari 10.00 uur 9 ؟  overleg  tbv  8 m a a rt  1988 o p  h e t  w ijk o p b o u w o rg aan

alle  v rouw en  die  m ee  w illen  o rg an ise ren  zijn  w elkom
11.00 uur O u d e re n b e ra a d  op  h e t w ijk o p b o u w o rg aa n ,  alle  o u d e re n

k u n n en  hun  s te e n tje  oo k  h ie r  b ijd ra g en
10 januari 20.00 uur B u u rt  zaal v o e tb a lk o m p e titie  in  h e t  B red iu s . £٢ w o rd en

nog  v o e tb a lle rs  gevraagd .
11 januar20.00 ؛ uur V erg ad e rin g  b ew o n ers  N ova  Z e m b la s tra a t  op  het W ijkop•

b o u w o rg aan  (zie  e ld ers  in  de  k ra n t)
12 januari 20.00 uur dage lijk s  b e s tu u r  verg ad erin g  v an h e t

P o la n e n s tra a t  174. D eze  v erg ad erin g en  zijn  o p e n b a a r
13 januari 13.30 uur o verleg  b u u rt  m et  po litie  o p  h e t  p o litie b u re a u ,  S p aarn d am -

m e rs tra a t.  Ie d e re e n  die  d a t  w enst kan  d aa rb ij aanw ezig  
zijn


