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Foto H. RompaNita m et,,haar” kinderen.

Politie neemt inbraakslachtoffer serieus
Advisering naar aanleiding 

van inbraak
u  bent slachtoffer geworden van een ؛nbraak in uw woning c.q. bedrijf. De politie van he 

wijkteam binnen uw woongebied, stelt een onderzoek in. Belangrijk hierbij is de 

medewerking van benadeelden. Indien u de navolgende werkwijze hanteert, kan dit de kans 

op een positief onderzoeksresultaat ten zeerste bevorderen.

Let op
Bij ontdekking van een inbraak, dient u als het ware de aangetroffen toestand te 

,,bevriezen” dat wil zeggen: nergens aankomen, niets opruimen, niets * niets
verplaatsen, ete.
Belangrijk is verder om hierna zo snel mogelijk contaet op te nemen met het bovenstaande 

wijkteambureau. In overleg met de politie wordt bepaald of een zogenaamd ,,teehnisch 
recherehe-onderzoek” in uw woning of bedrijf zinvol is.

Alleen politie ter plaatse 
kan dit bepalen!!
Indien tot een technisch recherche-onderzoek wordt besloten dient ALLES onaangeroerd te 
blijven, tot dit onderzoek heeft plaatsgevonden. (De hiertoe te ontbieden technisch 

rechercheur zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen).

noteer alsnog deze gegevens.

Dat helpt u en de politie indien deze goederen 
worden gestolen om deze hetzij terug te vinden, 

hetzij deze van de verzekering vergoed te 

krijgen). Als uw schadeformulier klaar is wordt 

u verzocht dit bij het bureau in te leveren. Dan 

wordt ook de definitieve aangifte gedaan en 

krijgt u uw gele papier tbv de verzekering mee.

Nazorg
Na enkele weken neemt de politie nogmaals 
kontakt met u op om te kijken of er nog vragen 

zijn die dan wellicht opgelost kunnen worden. 

Op deze wijze hoopt de politie klantvriendelij- 
ker te kunnen werken en inbraken binnen de 

perken te houden en zo mogelijk eerder op te 
lossen.

Voorkomen b e t e r  

dan genezen
Het is natuurlijk altijd beter om te zorgen dat 

inbrekers geen kans krijgen. Neem daarom 

voorzorgsmaatregelen. Informeer u bij de poli- 

tie naar mogelijkheden om risiko’s voor in- 

braak zo gering mogelijk te l^ten zijn. Soms 
kunnen eenvoudige aanpassingen al leiden tot 

een sterk verlaagd inbraakrisico. Zeker van 

belang voor dat u met vakantie gaat.

Joger de Jong

Nieuwe aanpak
Het wijkteam van politie heeft een nieuwe 

werkwijze ontwikkeld met de afwikkeling var 

ii^raakaangiftes.
Als u in het vervolg een inbraak konstateert 

kunt u de politie bellen die dan zo spoedig 

mogelijk langs komt en bij u ter plekke de 

situatie opneemt. De agenten hebben dan de 

noodzakelijke formulieren bij zich om een 

concept aangifte op te maken, waarin ook een 

aantal gegevens worden opgenomen die de 

politie kunnen helpen inbraken beter in kaart te 

brengen zodat eerdere de dader kan worden 

opgepakt.
Blijkt het naar het oordeel van de agenten 

nodig dan wordt de technische dienst gewaar- 

schuwd die een technische onderzoek komt 

verrichten naar inbraakwijze, vingerafdrukken 
ed. Deze persoon komt zo spoedig mogelijk 

langs. In die tussentijd is het van belang dat er 

niets wordt aangeraakt en verplaatst (zie ka- 

der).

Schadeformulier
De agenten verlaten pas uw woning nadat zij 

ook een ,,schadeformulier” hebben afgegeven 

dat u op uw gemak kunt invullen: welke 

artikelen zijn zoek, welk merk, welk type, welk 

serienummer (noteer bij aankoop altijd deze 
gegevens, of ga uw waardevolle zaken langs en

Nita Lokhorst 
van bu u r th u is  

De Piraat

Een Interv iew
Nita werkt al 7 jaar met de Zeeheldenbuurtkin- 

deren, eerst in de Roggeveenstraat, nu in de 

Houtmanstraat. Ze is 28 jaar.

Wat is ءل vak eigenlijk?
„Officieel ben ik ‘sociaal-cultureel werker’, dat 

zijn alle betaalde buurthuiswerkers. Je moet 

jezelf specialiseren, en ik koos voor het kinder- 
werk. Op de sociale academie leer je niet echt 
het werken met kinderen; wel in de stages.”

Is je werk ook veranderd 
in die 7 jaar?
,,De kinderen zijn niet veranderd; wel de sfeer 

in het buurthuiswerk. Het sociaal-cultureel 
werk komt uit de 70er jaren. Toen was het meer 

van: we willen de wereld verbeteren, het 
welzijn van de buurt vergroten. Het was toen 

vager, en we hadden ook grotere pretenties. Nu 

zijn we realistische geworden. We denken niet 

meer dat de wereld anders wordt als je de 
mensen in praatgroepen stopt. We vinden nog 

wel steeds, dat de buurt een goede plek moet 

zijn om in te leven. Onze doelstelling is 

dezelfde; alleen wordt het nu anders uitge- 

voerd. We willen een huis van de buurt zijn. 

We bieden nog steeds: edukatie (cursussen om 

van te leren); rekreatie (ontspanning zoals de 

koffie-inloop, de rommelmarkt)؛ en sociaal- 

culturele dingen, zoals koken, schilderen, to- 

neel, het ontwikkelen van hobbies. Soms voor- 

stellingen. Onze manier van werken is zakelij- 

ker geworden, want we hebben minder geld. 

We kunnen niet meer eindeloos doorgaan met 3 

deelnemers in een niet-lopende groep, omdat 

het zo ,,goed” is voor die mensen. Op zich is 

dat niet slecht, denk ik. Er worden hogere eisen 

gesteld aan groepsgrootte en groepsdeelname. 

Een cursus Engels b.v., is nu doelgerichter; de 

mensen komen voor Engels, en niet voor de 

gezelligheid. De koffie-inloop; daar moesten 

vroeger ook je problemen op tafel komen. Nu 

is dat allemaal minder bevoogdend.”

Verhuizing
,,Het is erg jammer dat we uit de Roggeveen- 

straat moesten verhuizen; ik zou er zó weer 

terug willen. We zijn weggegaan uit een centra- 

le buurtplek. Over de brug, en over een drukke 

weg; dat is een barrière. Ook al is onze ruimte 

in de vroeger ^allepadschool mooi. We heb- 

ben een prachtig binnenterrein gekregen.

We hebben drie fusies, 18 bezuinigingsronden 

en re-organisaties en 36 co^dinatoren (bij 

wijze van spreken) overleefd. Dat is het verve- 

lende van mijn werk. Niet het werken met de 

kinderen; dat blijft erg spannend en leuk.

We horen nu bij het wijkteam spaamdammer- 

en Zeeheldenbuurt, samen met buurthuis Ver- 

zet in de Hembmgstraat. Dé angst voor ons 

voortbestaan is gelukkig sterk verminderd. Er 

Lees verder op pagina 4
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kolofonHULPVERLENING
VAKANTIE ROOSTER HODTRAK

De Buurtkrant is een uitgave van het Aktie 

Komité Zeeheldenbuurt, het Comité Wijkver- 

betering Spaardammerbuurt en het Wijkop- 

bouworgaan Spaardam.
Het redaktieadres is: Polanenstraat 174, ا eل. 

829773.

De ondertekende stukken vallen onder verant- 

woordelijkheid van de redaktie. 
u  kunt artikelen/brieven/opmer-kingen/- 

sug-gesties sturen naar het redaktieadres.

De redaktie behoudt zieh het recht voor stuk- 

ken niet te plaatsen.

Aan dit nummer werkten mee: Bob Morriën, 

Nel Breedveld, Joger de Jong, Gerda Las- 

sehuit, Bert Helmers, R. de Jong،

Drukkerij: Dijkman.

Oplage: 7000 exp.

Inleverdatum kopij voor volgende nummer:
Houtrak met vakantie. Foto H. Rompa

Vanaf maandag 8 aug tot maandag 5 september 
is er alleen op vrijdag spreekuur 

Moeht u toeh tussentijds de wijkpost nodig 

hebben verwijs ik u naar de Gouden Reael op 

de Haarl.dijk 58, tel.: 228921

Is waarsehijnlijk de hele vakantie te bereiken 

Handig is als u eerst even opbelt voor u naar het 

spreekuur gaat, tel.: 842530

Blijft gewoon de hele zomervakantie open

30 juli tot 20 aug. F. Garnier, 828996 

25 juli tot 15 aug. Pool/v. Duin, 828552

WIJKPOST VOOR OUDEREN:

MAATSCHAPPELIJK WERK:

FYSIOTHERAPIE؛

HUISARTSEN PRAKTIJKEN MET VAKAN- 

TIE:

De letters A-G: Dr. Goslinga,

De letters H-P: Dr. Pool/v. Duin,

De letters Q-Z: Dr. De Vries,

6 september

Barentsplein 65, tel. 237417 

Houtrijkstr. 114-116, tel. 828552 

Nassaukade 2, tel. 840133

Eehter, de eerste twee weken van augustus zijn de huisartsen praktijken in het Houtrak gesloten en 

worden de pattënten van Dr. Pool en Dr. Van Duin opgesplitst tussen Dr. Goslinga en Dr. De 

Vries.
CENTRALE DOKTERSDIENST 6642111

Praktijkinformatie: Bijzondere bijstand kan voor iedereen zijn
II) Wat nu, als je méér inkomen hebt dan het 

Sftciaal minimum?

In dergelijke situaties kan men eveneens 

voor bijzondere bijstand in aanmerking 

komen, maar dan moet men wel een hogere 

eigen bijdrage betalen, afhankelijk van de 
hoogte van het inkomen, eventueel vermo- 
gen en de omvang van de kosten.
Dat vergt wel enig rekenwerk!

Allereerst gaat het om het netto-inkomen 
dat je per jaar verdient, dus het loon 

(uitkering) minus belastingen, sociale ver- 

zekeringspremies en de pensioenpremie. 

Bovendien worden de volgende inkomsten 

niet meegerekend: kinderbijslag, studie- 

beurzen, huursubsidie en vakantiegeld.

Van het netto-inkomen moet je het bedrag 

aftrekken dat iemand met volledige bij- 

stand per jaar zou ontvangen.

Het restant-bedrag dat daarna overblijft is 
de ruimte in het i^o m en . Nu hoeft niet die 

hele ruimte aangesproken te worden voor 

bijzondere kosten. Neen, in het algemeen 

geldt dat voor slechts 35& van die ruimte. 

En dat gedeelte wordt daarom de eigen 

draagkracht genoemd. Bij die draagkracht 

moet dan alleen nog de eerder vermelde 

/  171,- worden opgeteld (dat noemt men 

het drempelbedrag) om te weten wat ie- 

mands eigen bijdrage is bij bijzondere 

noodzakelijk kosten in het bestaan.

Kort samengevai؛؛
Netto inkomen — 12 X bij^ndsbedrag = 

ruimte op jaarbasis. 35% van deze ruimte = 

draagkracht + drempelbijdrage = eigen 

.bijdrage in de bijzondere kosten per jaar

Naiiere informatie
Alles bijeen is het een tamelijk ingewikkel- 

de regeling, waarover u  mogelijk graag 

nadere informatie wilt inwinnen of laten 

narekenen hoe het in uw situatie precies zit. 

In dat geval kunt u,  behalve bij de Sociale 

Dienst, ook terecht bij de sociaal raadsman/ 

vrouw in uw buurt. Naast het geven van 

informatie kan deze u  tegelijk helpen met 

het doen van een aanvrage.

Adres: Buro Sociaal Raadslieden, Knollen- 

damstraat 87, Tel. 829302, 1013 TM 

Amsterdam.

Veel zal afhangen van de omstandigheden 

waarin men die kosten moet maken en van de 

vraag of men b.v. niet ook bij het ziekenfonds 

of de Bedrijfsvereniging (G. A.K.) terecht kan. 

Veel kosten worden immers geheel of gedeelte- 

lijk door het ziekenfonds vergoed; hetzij men 

kan bij het G.A.K. een beroep doen op een 

vergoeding in het kader van de algemene 

arbeidsongeschiktheidswet, (behalve indien 

men ouder is dan 65 jaar).

Indien dat met een redelijke kans op succes het 

geval is moet zo’n verzoek om vergoeding eerst 

bij dat Ziekenfonds of die Bedrijfsvereniging 

worden ingediend, alvorens men naar de Socia- 

le Dienst kan. Dit heet met een moeilijk woord 

,voorliggende voorzieningen” .
Behalve de vraag naar bijzondere omstandighe- 
den en ,,voorliggende voorzieningen” speelt bij 

de bijstandsverlening voor bijzondere noodza- 

kelijke kosten ook de hoogte van iemands 
inkomen een grote rol.
I) Voor mensen met een inkomen op bijstands• 

niveau (b.v. alléén A.O.W .) is de regel 
simpel: per jaar moet je de eerste /  171,- zelf 

betalen. Men gaat ervan uit dat je dat bedrag 

zelf kunt opbrengen. Kom je boven dat 

bedrag uit, dan kan bijzondere bijstand 

worden verleend.

Terwijl het begrip bijstand iedereen bekend zal 

zijn als een algemene voorziening in de noodza- 

kelijke kosten van bestaan voor wie nergens 

anders op terug kan vallen, is het begrip 

bijzondere bijstand voor veel mensen waar- 

schijnlijk vreemd.

Bijzondere bijstand ofwel bijstand voor bijzon- 
dere nood^el؟jke kosten is een regeling waar in 

prineipe iedere burger voor in aanmerking kan 

komen, ongeacht het soort inkomen waar men 

van moet leven.
Wat zijn nu die bijzondere noodzakelijke kos- 
ten?

Hoewel de regeling zelf geen omschrijving geeft 

van wat nu die bijzondere kosten zijn, maar de 

uitleg daarvan aan de afzonderlijke gemeentes 

overlaat, kan in het algemeen gesproken wor- 

den van kosten die te maken hebben met 

ziekte, handicap of bijzondere individuele om- 

standigheden.

Daarbij kan gedacht worden aan:
-  de aanschaf van een rolstoel.

-  extra hoge reiskosten voortvloeiend uit een 

bezoekregeling na echtscheiding.

-  extra kosten van vervoer in verband met 

iemands gezondheidstoestand.

“  de eigen bijdrage voor taxi-vervoer i.v.m. 

opname of behandeling in ziekenhuis en 

bezoek aan specialist.

-  de eigen bijdrage in de kosten van brillen en 

brilleglazen.

-  de kosten van tandheelkundige behandeling 

(in bepaalde gevallen).

-  meer algemeen, de eigen bijdrage in de 

kosten van tandheelkundige behandeling.

-  de kosten van hulp in de huishouding, indien 

deze hulp noodzakelijk is en niet door een 

instelling van gezinsverzorging kan worden 

geboden.

-  de eigen bijdrage voor gezinshulp.

-  extra kosten voor kleding vanwege een han- 

dicap of ziekte (b.v. incontinentie of snelle 

gewichtsafname).
-  kosten samenhangend met bevalling of de 

eigen bijdrage daarin.

-  bijzondere dieetkosten.
-  de eigen bijdrage in de kosten van een 

gehoorapparaat.

-  de knakenkaart voor de apotheek.

-  het specialisten-,,geeltje” (bijdrage van 

ƒ 25,-).
-  de kosten van noodzakelijke thuisverpleging. 

De in deze lijst opgesomde kosten zijn natuur- 

lijk niet de enige kosten die voor vergoeding in 

aanmerking kunnen komen en evenmin bete- 

kent het hebben van zulke kosten dat men dan 

altijd recht op een tegemoetkoming kan doen 
gelden.

spreekuren:
dagelijks volgens afspraak, te maken tussen
8.00 en 11.00 uur, mondeling of telefonisch bij 

de assistente-

Van acht tot half negen is het zg. ,,inloop- 

spreekuur” , hiervoor kunt u zonder afspraak 
terecht, u wordt in volgorde van melding bij de 

assistente geholpen.
N.B. Woensdagmiddag is er geen praktijk. 

Voor waarneming zie onder.

Visites:
huisbezoeken kunnen worden aangevraagd tus- 

sen 8 en 11 uur.

Verwijskaarten, laborato- 
rium^derzoek e.d.:
ook voor het afgeven van urine, uitslagen van 

foto’s e.d. graag tussen 8 en 11 uur.

N.B. Tussen 11.00 en 13.00 uur maakt de arts
visites!

Waarnemingen:
<١٠ waarneemgroep bestaat uit 4 praktijken: De 

praktijken Garnier, Goslinga, Pool/Van Duin 

en De Vries.

In de regel is een van bovenstaande artsen 

bereikbaar. Bij ziekte of overbelasting wordt 

soms een volledig bevoegde huisarts van buiten 

aangetrokken.

Indien u geen gehoor krijgt kunt u bellen de 
Centrale doktersdienst 6642111
Deze weet waar de dienstdoend arts te bereiken 

is en roept deze zo nodig op.

De bereikbaarheidsdiensten zijn uitsluitend be- 
doeld voor spoedgevallen.

W a a r n e e m g e ^ e d :

als uiterste grenzen voor het afleggen van 

visites worden gehanteerd: Het IJ, Nieuwe 

Zijds Voorburgwal, Elandsgracht, Kinkerstraat 

en Coentunnelweg.

In het sociaal medisch centrum ,,Houtrak” 

werken we nauw samen met de huisartsen B.J. 

van Duin, J.M. Pool en praktijkmedewerkster 

Marijke van Duin, Tel. 828552.
Regelmatig overleg is er met:

Wijkzuster, tel. 868610 

Maatschappelijk Werk, tel. 842530 

Pysiotherapie, tel. 862932.



WIJKRAAD
VERSLAG

VERGADERING WIJKRAAD
d.d. 19-5-1988

Voor deze vergadering waren de winkeliers uit de buurt uitgenodigd om samen met 

gemeente en wijkraad de problematisehe situatie m.b.t. het winkelbestand te bespreken. 

Naar aanleiding van een tweetal rapporten van de C o^dinerend Instituut voor het Midden 
en Klein Bedrijf (CIMK) is deze zaak op de agenda van de wijkraad geplaatst.

De ' waren het met elkaar wel eens dat de situatie rond de winkelvoorziening

zorgen baart. Voor de winkeliers van de ^ a n d a m m e rs tra a t was het duidelijk dat het 
afsluiten van een tunnelbuis een o^etverm indering teweeg heeft gebracht. Algemeen was 

men er ook van doordrongen dat de winkels het in deze buurt moeten hebben van de 

bewoners, en die gaan nu juist uit de buurt winkelen. Het is nodig deze mensen in de buurt 

te houden. Maar de vraag is hoe? De winkelstraat dient in ieder geval een bepaalde 

uitstraling te hebben؛ winkelen doet men niet alleen meer om boodsehappen in huis te halen 

maar ook om gezellig uit te zijn. Het zal dan ook gezelliger moeten worden in het 

winkelgebied.
Het is geen eenvoudige problematiek, en duidelijk is wel dat er geen eenvoudige oplossing 

te vinden is. Wil men wat veranderen dan zal van verschillende zijden de handen in elkaar 

geslagen moeten worden, zowel van de winkeliers, gemeente als buurtorganisaties. 

Gelukkig kon worden gekonstateerd dat men in principe wel bereid was gezamenlijk er iets 

aan te gaan doen, ook al zijn we het niet allemaal met elkaar eens over de wijze waarop. 
Een sterke wi^eliersorganisatie kan daarin een grote rol spelen. De wijkraad heeft daarbij 

ook hulp aangeboden.
Na de zomer wordt dit punt verder opgepakt, nadat er voor de zomer reeds een 

inventarisatie plaatsvindt van de problemen.

Op deze vergadering werden verder enige punten van huishoudelijke aard behandeld zoals 

b.v. de toewijzing van budgetten aan de verschillende werkgroepen.
Tot slot besloot de wijkraad een brief te sturen aan de minister voor verkeer en waterstaat, 

mevr. Smit-Kroes, inzake het brute optreden van de ME tegen de binnenvaartschippers die 

voor hun brood vechten.
De volgende vergaderingen van de wijkraad: 6ل juni, 15 september

Joger de Jong

ADRESSEN/SPREEKUREN

Hulp aan daklozen
Roggeveenstraat 8 tel. 246711/263800 

Maatschappelijk werkteam Zeeheldenbuurt 
Barentszplein 56 tel. 234422 

spreekuur do 10.00-11.30 uur 

Maatschappelijk werkteam 

Houtrijkstraat 11*116 tel. 842530 

spreekuur di, vrij 1.00-11.30 uur 

Politie 

wijkbureau

Spaarndammerstraat 620 tel. 5593860/222.ت 
(alarmnr)

spreekuur dag en nacht 

Schoolmaatschappelijkwerk ABC
Overtoom 16 tel. 164051

Sociaal Raadsman

w. van Ogtrop

Barentszplein 65

spreekuur di-ochtend

vooraf afspraak maken tel. 829302

Sociaal Raadsman
w. van Ogtrop

Knollendamstraat 87 tel. 829302 
(14.00-16.00 uur)

spreekuur ma, di, do* vrij 9.00-12.00 uur 
di 18.30-20.00 uur 

Sociaal-mediseh centrum 

Houtrak

Houtrijkstraat 114-116 tel. 828296 

Thuishulp Amsterdam 

Houtrijkstraat 36a tel. 866646 
spreekuur 8.30-10.00 uur 

Verloskundige
Houtrijkstraat 114-116 tel. 842996 

spreekuur di (op afspraak) 10.00-12.00 uur 

Voorpost bureau Bestuurskontakten
H. Grool

Tasmanstraat 11-a tel. 5523471 

Spreekuur ma. en WO. 10.00-13.00 uur. 

Wijkopbouworgaan Spa/Zeebuurt 
?olanenstr. 174 tel. 829773 

Spreekuur ma t/m vrij 10.00-17.00 uur 

Wijkpost voor bejaarden 

J.W. Breuk & c.  Meijer 

Houtrijkstraat 114-116 tel. 829694 
Spreekuur di, do, vrij 

10.00-12.00 uur 

Wijkverpleging 

Westerpark 2 tel. 8 3 1 س  

spreekuur ma t/m vrij 13.00-14.00 uur

Sjaanlje van Alles
Zo noem ik haar maar. Wat deze vrouw 

allemaal doet daar sta ik wel eens verwonderd 

van te kijken. Vooral als het om Surinaams 

koken en eten gaat. Dat verzorgt ze altijd als er 

iets te doen is in het wijkopbouworgaan. Of als 

er een of andere werkgroep wat georganiseerd 

heeft is Sjaantje paraat met grote pannen rijst, 

kip en kouseband en lekkere schalen met sla, 

tomaat en alles wat daar zo al bij hoort en ook 

tegen een redelijke prijs en nog lekker ook. 

Sjaan zit in de Kotto Missie groep en dan 

treden ze regelmatig op in prachtige, kleurrijke 

klederdrachten van uit Suriname. Sjaan zingt 

ook nog in het operakoor van spaarndam. En 
Sjaan werkt ook nog bu iten sts , zorgt regelma- 

tig voor bejaarden in de spaarndammerbuurt 

om ze een gezellige middag of koffie ochtend te 

bezorgen. Sjaan ik vind je geweldig. Daarom 

dit stukje in de buurtkrant.

Mien van der Meyden

Advokatenkollektief Spaarndammerbuurt
Knollendamstraat 11-13 tel. 868687 

spreekuur ma 16.00-18.30 

AKZ
j. Eerdhijsen
Roggeveenstraat 2ل tel. 380668 

spreekuur di 13.30-15.30 uur 

Apotheek Spaarndam 

w. van Zwol

Spaarndammerstraat 59-61 tel. 829454 

spreekuur ma t/m vrij 8.00-17.30 

Burenhulp
Haarlemmerstraat 130 tel. 261208 

spreekuur ma t/m vrij 10.00-11.00 

Buurthuismaatschappelijk werk-Verzet 
Hembrugstraat 156-a tel. 840124 

spreekuur di 18.30-20.00 uur 

Buurftuisraatechappelijk werk-Piraat 
Houtmanstraat 2 tel. 247589 

spreekuur ma 20.00-22.00 uur 
do, vrij tel. spreekuur

cws
Spaarndammerstraat 143 tel. 825853 
spreekuur di, WO, do 10.00-12.00 uur

Diëtiste Amsterdams Kruiswerk
tel. 767722

spreekuur ma t/m vrij 13.00-14.00 uur

Fysiotherapie
Van Danzig Bogt

Polanenstraat 6
tel. 861131

Houtrak Houtrijkstraat 114-116 tel. 862932 

Spaarndammerstraat 57 hs tel. 844886 

Bokkinghangen 
Barentzplein 65 tel. 220572

Het Huis

Zaandammerplein 154 tel. 848324 

Huisartsen

Duin, B. van & Pool, j  

Houtrijkstraat 114-116 tel. 828552 

spreekuur 8.00-8.30 uur en tel. afspraak 
Garnier, P

Houtrijkstraat 114-116 tel. 828996 
spreekuur 8.00-8.30 en na tel. afspraak 

Goslinga, B

Barentszplein 65 te. 237417

spreekuur 8.00-9.00 uur en na tel. afspraak
Vries, D. de

Nassaukade 2 tel. 840133 

spreekuur tel. afspraak 8.00-11.00 uur

Vissen....

Al heel jong, nog niet op school, toen ik al 

langs de slootkant ging om visjes te vangen en 

te bewaren in een jampot. Jaren later, in het 

voorjaar kregen we de kriebels als we anderen 

op pad zagen gaan met de hengels.

Zo is ,t begonnen en altijd mijn liefhebberij 

geweestJ Alles was spannend, de voorbereidin- 

gen, wormen zoeken, ik had een potje maden 

waar ze thuis zo gek op waren؛!

Afspreken: vannacht gaan we vissenJ Maar 

eerst naar een feestavond waar wij nooit 

ontbreken! Laat afgelopen, toch de visspullen 

gehaald, zonder enige nachtrust op pad. Bij het 
tramstation staan goederenwagens klaar, even 

kijken, een wagen met zacht hooi, al gauw 

waren wij in zoete slaap. Voor ons gevoel maar 

effe geslapen met een schok wakker؟

Rillend ovçrend, met moeite de deur open, wij 
wisten niet wat we zagen! Een stationnetje 
zeker 30 km buiten de stad!! Teruglopen, een 
melkrijder nam ons nog een eind mee, toen was 

het nog een twintig kilometer lopen in de 
donkere nacht.

Er werd nauwelijks nog een woord gezegd en 

zeker niet over vissen!

Doodmoe kwamen wij uitgevist thuis, blij dat 
we de voddebak in konden kruipen!!

Enne Rozema

VERMI$T
Sinds 16-04؟-

ROOD/WITTE KAT(ER)

Omgeving Houtrijkstraat, 
Knollendamstraat, 

Polananstraat ٠ ٨  Hembrugstraat.

Witte borst, witte poten, 
verder rood. 

Naam•

PLANKIE
Draagt donkere vlooienband 

met metalen adreskoker. 

Paul van Battum 

Houtrijkstraat 168

STICHTING HET HUIS
de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt ؛٨

3397108 Postgiro 

,Zaandammerplein 154 ,1013ZE Amsterdam

problemen gaat. Juist de kleine problemen 

hebben onze aandacht, omdat hierdoor wellicht 

grotere problemen voorkómen kunnen worden. 

Wij zijn 24 uur per dag open, waarbij het werk 

verdeeld is in een dag- avond- en nachtdienst. 

De leeftijd van de kinderen die bij ons komen, 

ligt tussen de nul en zestien jaar. Wij zijn een 

buurtgerichte instelling.
Wij willen graag openblijven in de zomervakan- 

tie, zodat we de opvang en activiteiten kunnen 

laten doorgaan voor de kinderen die niet op 

vakantie gaan! Daarom zoeken we vooral 

mensen die direct willen beginnen. Ook 

mensen die ons een paar weken willen helpen in 
de zomermaanden zijn van harte welkom! 

Wanneer je tenminste 20 jaar bent, minimaal 

twee diensten per week kunt draaien, de 

medewerkersvergadering op de maandagavond 

(eens in de twee weken) kunt bijwonen, met 

kinderen kunt en wilt werken, enthousiast en 

collegiaal bent, neem dan eens kontakt met ons 

op. Tel. 020-848324 vragen naar Rosa of 
Marleen.

Van ons kun je werkbegeleiding verwachten, 

ervaring opdoen in het werken met kinderen en 

een eigen inbreng hebben in het beleid van 
onze organisatie.

Wij z»eken 
medewerkers v/m 
zowel stagiaires  
ais vrijw illigers
voor de begeleiding en verzorging van kinde- 

ren.

„H et Huis is een gewoon huis in een gewone 

straat, waar kinderen in een moeilijke opvoe- 

dingssituatie worden begeleid en opgevangen. 

De begeleiding is gericht op het herstel van het 

kontakt tussen ouder en kind، Daarnaast is het 

voor het kind belangrijk, te leren omgaan met 

de gezinssituatie als daarin spanningen bestaan 

of veranderingen zijn gekomen. Het kan ook 

zijn, dat het kind zelf ergens mee zit, hetgeen 

b.v. in zijn gedrag tot uiting kan komen. 
Kinderen en ouders kunnen zelf langskomen of 

verwezen worden door een andere instelling. 

De hulpverlening vindt plaats in een ongedwon- 

gen sfeer, waarin ons huiselijk karakter heel 

belangrijk is. Er wordt gebruik gemaakt van de 

situatie van alle dag om de begeleiding van de 

kinderen vorm te geven.
Wanneer er sprake is van o^oedingsproble- 

men, wil dat niet zeggen, dat het altijd om grote
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BERICHTEN VAN HET 

HUURDERSFRONT
Los: overgangsmaatregel huurgewenning waardeloos

Gelijke monniken, gelijke kappen
monniken, gelijke kappen” en ,,beloofd is 
beloofd” .

Het was altijd zo dat bewoners van te renove- 

ren en te slopen woningen aanspraak konden 

maken op 5 jaar ,,huurgewenningssubsidie” .

De h u u rg n n in g sb ijd ra g e  werd in 5 jaar 

afgebouwd van 90% van de huursprong in bet 

eerste jaar tot 10% in het vijfde jaar. Een 

belangrijk gevolg van de huurgewenningsrege- 

ling was dat bewoners eerder bereid waren om 

mee te werken aan renovatie en (vervangende) 
nieuwbouw. Want nu kreeg men 5 jaar de tijd 

om langzaam aan de hogere huur te wennen.

In het kader van de bezuinigingen heeft staats- 

sekretaris Heerma de huurgewenningssubsidie 

beperkt tot één jaar en tot sleehts 50% van de 

huursprong. Voor de mensen die akkoord zijn 

gegaan met renovatie of vervangende nieuw- 

bouw onder de oude regeling en nu volgens de 

overgangsmaatregel in de nieuwe regeling gaan 

vallen, kan dat een gigantische extra huurver- 

hoging betekenen. In de LOS-voorbeelden 
variëren deze onverwachte extra’s alleen al in 

het eerste jaar van /  35.- tot /  94.- per maand؛؟

Vanuit Verzet is er hard getrokken aan een 

stedelijk kinderrekreatiepark ,,Klein Mokum” ; 

dat is nu een aparte stichting geworden, en het 

ziet er naar uit dat het park er gaat komen.

De Zeeheldenbuurt is een aparte buurt, en die 
heeft eigen voorzieningen nodig, zeker voor 

kinderen onder de 5ل jaar. Anders zouden we 
maar zo’n beetje erbij bungelen. De Zoutpot, 

Het Roer, de Zuiderspeeltuin, een eigen Aktie- 

komitee AKZ, en een buurthuis. Het is alle- 

maal onmisbaar. In het Xeheldenbuurtoverleg 

is er goed kontakt tussen een aantal buurtgroe- 

peringen en voorzieningen. We werken daar 

graag aan mee؛ er zijn nooit grote konflikten. 

Misschien wel doordat er zoveel vrouwen in 

zitten. We hebben net weer succesvol gezamen- 

lijk 5 mei gevierd.”

Nita, hartelijk bedankt voor dit gespek. We 

hopen, dat je nog lang in de buurt blijft werken. 

Want: het buurthuis en Nita, dat is hier al jaren 

een begrip.
Nel Breedeveld

Per 1 juli a.s. wordt een nieuwe Huurgewen- 

nings-bijdrage-regeling van kracht (MG 88-08). 

Bewoners die na die datum in een gerenoveer- 

de of (vervangende) nieuwbouwwoning komen, 

lopen grote kans de beloofde 5 jaar huurgewen- 

ning volgens de oude regeling mis te lopen. Dat 

komt omdat de overgangsmaatregel in de nieu- 

we regeling waardeloos is. Dat is de mening van 

het Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing 

(LOS).
Het LOS heeft een brief gestuurd naar de 

Tweede Kamer met het verzoek deze over- 

gangsmaatregel te verbeteren. Aan deze brief 

zijn voorbeelden toegevoegd van konkrete pro- 
jekten Daaruit blijkt dat de o v e rg ^ g ^ a a tre -  

gel tot grote rechtsongelijkheid leidt. Bij pro- 

jekten die in uitvoering zijn, zullen bewoners 

naast- en door elkaar heen komen te wonen,, 

die soms nog wel in de oude regeling vallen en 
soms niet.
Het LOS is van mening dat alle bewoners uit 

projekten waarbij voor 1 januari 988ل in princi- 
pe overeenstemming is bereikt over de plan- 

nen, nog gebruik moeten kunnen maken van de 

oude regeling. Onder het mom van ,,gelijke

goed is. Hun programma valt tegelijk met dat 

van de buurthuizen. Dat zou beter moeten 

worden afgesproken.”

Hoe ؛ء ه . toekomst 
van de p^aat?
We zullen de toekomstige stadsdeelraad heel 

goedmoeten laten zien wat ons werk voor de 

buurt betekent. Een huis voor de buurt; er 
moet een voorziening blijven, die aansluit bij 

de behoeften van de mensen in de buurt. We 

zullen vermoedelijk niet meer geld of meer 

mensen krijgen. We zullen ons goed moeten 

inspannen om het werk goed te doen, en het 

steeds weer bij te stellen als dat nodig is. En 

dat gebeurt ook. Er zijn volop nieuwe initiatie- 

ven, zoals een computerprojekt. Geen m a^a- 

mé meer, wel software in de buurthuizen. Er is 

ook een aanvraag weg van Verzet en Piraat 

voor kinderopvang nâ schooltijd. Daar komt 

ook in onze buurt steeds méér vraag naar. Van 

werkende ouders of van éénoudergezinnen. We 

hopen, dat dat gauw van de grond zal komen.

Aktieweek
Met de politie is afgesproken dat in de laatste 

week van juni extra gekontroleerd zal worden 

in het Westerpark door zowel agenten, honden- 

geleiders alsmede door de bereden politie. 

Kontrole alleen werkt niet, als u niet vrijwillig 

meewerkt.
Daarom een dringend beroep aan u ook reke- 

ning te houden met de andere buurtbewoners 

en hun kinderen.

Westerpark verboden 
voor honden
Lukt het niet om de overlast van los lopende 

honden in het Westerpark te beperken dan 

zullen we misschien in de toekomst het hele 

Westerpark voor honden verboden moeten 

laten worden. Dat zouden we jammer vinden. 

Help mee het Westerpark een buurtpark te 

laten zijn voor alle buurtbewoners.
Joger de Jong.

weet dat omgaan met kinderen niet altijd 

eenvoudig is, en we hebben hier flinke groepen.

Ik vind dat betaalde mensen heel dicht bij de 

basis moeten zitten, zeker bij kinderen. Je moet 

zélf mee doen met het uitvoerende werk. 

Vrijwilligers begeleiden en enthousiast maken 

kan je niet van achter je bureau. Kwaliteit van 

het kinderbuurthuiswerk zit niet alleen in goede 

programma’s, maar vooral ook in het omgaan 

met de kinderen. Alle ,,luxe” van het werk is er 
al af; specialisten in het kinderwerk b.v. kan 

echt niet meer. Vroeger hadden we jazz-ballet 

of muziek. Aan vergaderen hebben we in de 

Piraat altijd al weinig tijd besteed; daar kan niet 
op worden bezuinigd.”

Zomerprogramma
,,De laatste drie weken van de grote vakantie 
hebben we het zomerprogramma. Dat wordt 
weer heel afwisselend en leuk. Veel kinderen 

zijn dan al terug van vakantie; of ze hebben 

weinig of helemaal geen vakantie gehad. Elke 

week is er een uitstapje naar buiten de stad 

voor vijf gulden. Verder doen we dingen in 

andere buurten; dat kost alleen de strippen van 

een tramkaart. Ook aktiviteiten in de buurt 

zelf, zoals een poppendokter voor de jongste 

kinderen, die zieke beren en poppen beter 

maakt. We gaan o.a. naar De Kennemerdui- 

nen, naar toneel in het Vondelpark, naar de 

Piramide van Austerlitz. We hopen, dat weer 

veel kinderen mee zullen doen. Jammer is, dat 
de coördinatie met de Brediussporthal niet zo

Angst voor honden
De laatste tijd bereiken ons steeds meer klach- 

ten van mensen die niet meer met hun kinderen 

naar het Westerpark durven omdat ze bang zijn 

dat een hond die los loopt zal bijten. Dat is 

jammer omdat het Westerpark voor iedereen 

is. Daarom worden hondenbezitters vriendelijk 

gevraagd hun hond aan de lijn te houden en 
alleen los te laten in de hondengedoogzone.

Vervolg van pagina 1

was al samenwerking bij het onderwijsvoor- 

rangsbeleid (de scholenprojekten) en bij het

Hulp voor onbehuisden (HVO) is nu tijdelijk 

weg uit de buurt door de verbouwing. In ’89 

komen ze weer terug. We missen de kinderen 

op al onze clubs. Ze zijn nu wél op de Piraat bij 

het overblijven gekomen, omdat ze met busjes 

naar het Roer komen. We hebben zo’n 45 

overblijvende schoolkinderen per dag hier in 

huis. Met vrijwilligers erbij kunnen we die goed؛ 

opvangen. Gelukkig kunnen we bij redelijk 

weer de Zuiderspeeltuin gebruiken.”

De buurtkinderen
„Toen we nog gefuseerd waren met het Haar- 
lemmerbuurthuis had ik ook te maken met 

hinderen uit dure huizen in de grachtengordel. 
Dat is heel anders; enkele zitten nog wel op een 
club in de Piraat. De lichamelijke afstand is 

daar groter. Hier zijn de kinderen harder in hun 

reakties, harder in hun taalgebruik, direkter. Ik 

„grijp” ze anders; hier kun je lichamelijk 

troosten of ze direkt bij hun lurven pakken als 

het moet.
Hier hebben we alle kleuren van de regenboog 

in de buurt; daar hou ik van. En de kinderen uit 

hvo met hun eigen sores. Er is goede samen- 

werking met de kinderwerker van hvo. Soms 

blijven ze hier erg kort, soms ook heel lang. 
Racistische moppen pik ik absoluut niet; dat 

weten ze heel gauw. Alleen nieuwe kinderen 

proberen het soms, maar dat is heel gauw over. 

Vroeger legde ik zulke zaken (ook b.v. over 

niet vechten) wel 100 X uit; maar nu verbied ik 

het gewoon. Dat werkt goed.”

Samenstelling buurt 
verandert
„We merken de laatste jaren dat de bevolkings- 

samenstelling diverser wordt. De buurthuisge- 
bruikers worden (met een duur woord) gediffe- 
rentieerder.

-  verschillende kleuren en nationaliteiten

-  meer uiteenlopende achtergronden wat be- 
treft beroep of opleiding

De opleiding van een aantal ouders is beter 

geworden. De grootouders hebben vaak vanaf 

hun 12e, 14e jaar gewerkt; de ouders hebben 

yaker enkele jaren voortgezet onderwijs gehad. 

Ook komen er nu meer ouders met hele lange 

opleidingen in de buurt. De inkomens van de 

mensen zijn nog steeds niet hoog. Het buurt- 

huis moet zo goedkoop mogelijk zijn; liefst 
gratis voor de kinderen.”

Reorganisaties en 
bezuiniging
„E r worden steeds nieuwe eisen aan ons 
gesteld door de gemeente en de koepel. Er is 

minder geld. Nu is de tendens: je mag als 

beroepskracht eigenlijk alleen nog coördineren 

en vrijwilligers begeleiden. Die moeten dan al 

het werk doen. Daar ben ik het niet mee eens. 

Het vrijwilligerswerk hoort erbij; anders zou het 
buurthuis niet kunnen draaien. Maar: géén 

vrijwilliger is er de hele week. Een een vast 

iemand is van belang voor de leeftijdsgroep van 

4— 12 jaar. De kwaliteit van het werk; dat 

klinkt misschien arrogant, want we hebben 
dikwijls goede vrijwilligers. Maar: iedere ouder
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En Daniëlle uit groep 6B:
Mijn vriendinnen heten Silvia, Hanan en nog 

meer. En we waren naar de clown ?epito 

gegaan. Dat was op 5 mei.

Uit het verhaal van Cathij:
Ik ging naar buiten: toen zag ik dat er ؛eest in 

de straat was. Toen ging ik grabbelen, en ik 

ging fietsen, en ik had gewonnen؛ toen kreeg ik 

een vlag. En toen ging ik zakspringen; toen had 

ik weer gewonnen. Dat was 5 mei.

ه ؛ ؤ eest 0 ء ة  mei
Op 5 mei ging ik naar Dirk Hartogstraat. Er 

was feest. Op het feest kregen we een kaart om 

onze nek, daarop stond welke spelletjes we 

konden doen. Eerst ging ik krijten, ik maakte 

een grote pop. Er was ook een mevrouw en ze 

stond bij een onderwerp: fietsen, dat was heel 

leuk. Ik ging samen met Nora fietsen. Zij had 

gewonnen want eigenlijk waren dat driewielers. 

Zij had korte beentjes daarom, maar ik had 

lange benen en ik kwam steeds met me benen 

tegen de stuur aan. Ik vertel alleen daarover 

want dat vond ik het leukst.
Silvia Groep 6B Het Roer

STICHTING WIJKOPBOUWORGAAN SPAARNDAMMER- EN ZEEHELDENBUURT
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onderwerp: i nzet  ME t egen bi nnenvaar t schi pper s

Een delegatie van de basisscholen in de buurt overhandigt een cheque aan Pieter de Vos van de 
G EH AN D IC APTEN SPO RTN ED ERLAN D .

Dit geld is tijdens het Gezamenlijk Buurtproject Sport en Spel, door alle leerlingen, in een 
sponsorloop bijeengelopen.

BEWONERS Z0DTKEET86RACHT 

BOOS OP DE GEMEENTE
Bewoners en omwonenden van de Zoutkeetsgracht zijn boos op de gemeente 
over de sloop van de pakhuizen Zoutkeetsgracht nr. 290-340.

Zoals u weet hebben het AKZ en de andere buurtorganisaties daar altijd sociale 
woningbouw geëist. Wethouder Genet heeft echter besloten dat daar premie 
koopwoningen moeten komen. Op 31 mei, 1 dag voordat de ter visie ligging van 
het plan sloot, zijn de tekeningen aan de bewoners en AKZ getoond. Het bleek 
een oerlelijk ontwerp te zijn waarbij totaal voorbij gegaan was aan het specifieke 
karakter van de huidige pakhuizen en de Zeeheldenbuurt. Bovendien bleek die 
avond dat er geen enkele inspraak mogelijk was over het bouwplan.

Op vragen van bewoners of het niet mogelijk was om de bestaande gevel te 
behouden en daarachter nieuwbouw te vestigen kreeg men als antwoord dat dat 
,,niet overwogen” was. De bewoners en het AKZ vinden dat alsnog bekeken 
moet worden of de bestaande gevel te handhaven is. Ook blijft de eis van sociale 
woningbouw op dat mooie plekje overeind. De buurt wenst niet opgezadeld te 
worden met dure koopwoningen die dan ook nog heel lelijk zijn en totaal niet 
passen in het buurtbeeld.

In ieder geval zal er een handtekeningencampagne van start gaan en zullen we 
proberen de commissie van Bijstand en de gemeente van ons gelijk te 
overtuigen, VOOR BEHOUD VAN DE BESTAANDE GEVEL EN VOOR 
SOCIALE WONINGBOUW.

Wij houden u op de hoogte.

Excel l ent i e,

٥٠ wi j kr aad van het  Wi j kopbouwor gaan Spaar ndammer - en Zeehel denbuur t  t e 
Amst er dam,  i s ver ont waar di gd over  de wi j ze waar op de ME i ngezet  wor dt  t egen 
de bi nnenvaar t schi pper s di e akt i e voer en t egen Gr anar i a.

Al s bewoner s van een ar bei der sbuur t ,  gr enzend aan het  I J,  kennen wi j  de 
pr obl emen waar  de bi nnenvaar t schi pper s ٨١٠٠ t e maken hebben maar  al  t e goed,  
en wet en ui t  ei gen er var i ng wat  het  i s om i n het  dagel i j ks best aan t e wor den 
bedr ei gd.  Dat  deze mensen zi ch op al l er l ei  wi j ze i nspannen om hun best aan 
vei l i g t e st el l en,  kunnen wi j  dan ook van har t e onder st eunen.

Wi j  vi nden het  dan ook vol komen ont er echt  dat  deze mensen di e vecht en voor  
hun best aan op deze wi j ze door  de ME wor den best r eden.
Wi j  ei sen dan ook dat  de ME ni et  l anger  op deze har de wi j ze wor dt  i ngezet  
t egen de bi nnenvaar t schi pper s,  en dat  al l es i n het  wer k wor dt  gest el d om met  
de schi pper s t ot  een voor  al l e par t i j en accept abel e opl ossi ng t e komen.

Hoogacht end,
namens het  dagel i j ks best uur ,

J. Eer dhui j sen

foto H. RompaPakhuizen Zoutkeetsgracht,



Nieuws uit de bibliotheek
Top-tien boeken
De bibliotheek zorgt ervoor dat boeken die 

voorkomen op de TOP-TIEN boekenlijst van 

Vrij Nederland binnen 4 weken in de biblio- 

theek te verkrijgen zijn.

Dit zijn boeken die veel verkoeht worden in 

grote boekwinkels.
Dit is de boeken TOP-Tien van mei 1988

1. Gabriel Gareia Marquez: Liefde in tijden 

van cholera (Meulenhof؛)

2. Maya Angelou: Ik weet waarom gekooide 

vogels zingen (De Geus)

3. Robert Ludlum: De I^rusintrige (Lui- 
tingh)

4. Marilyn French: Ruimte voor vrouwen 

(Veen)

5. Gustave Flaubert: Madame Bovary (Veen)

6. Adriaan van Dis: Een barbaar in China 

(Meulenhoff)

7. Tip Marugg: De morgen loeit weer aan (De 

Bezige Bij)

8. Hermine de Graaf: De regels van het huis 

(Meulenhoff)

9. Toon Hermans: Een mooie dag (De Fon- 

tein)

10. Wim de Bie: Meneer Foppe en het gedoe 

(De Harmonie).

Alle nieuwe boeken die u in de boekwinkel ziet 

liggen, kunt u aanvragen in de bibliotheek. De 

medewerkers zorgen ervoor dat die boeken 

voor u gereserveerd worden zodra ze de biblio- 
theek binnen komen.

Sluiting inde  
zomermaanden
De bibliotheek is gesloten op de volgende 

zaterdagen: 23 juli, 30 juli, 6, 13 20 en 27 

augustus.

Daarnaast is de bieb 2 weken gesloten: van 8 

augustus t/m 21 augustus.

«٢٢
م س

Dat zoeken we op... in de bibliotheek.

De koelkast van mevr. Duin ging kapot. Snel 

moest ze op zoek naar een nieuw exemplaar. 

Alleen hoe te kiezen uit al die merken? In de 

bibliotheek vond zij de CONSUMENTEN- 

GIDS؛ waarin opgezocht kan worden wat de 

beste koelkast is.

Jan v.d. Berg wilde informatie over een oplei- 

ding in de grafische sektor. In de bibliotheek 

vond hij BEROEPEN- EN OPLEIDINGS- 

GIDSEN, waarin allerlei opleidingen beschre- 

ven staan-

Else van Veen moest per trein van Amsterdam 

naar Boxtel. Hoe laat zou ze kunnen vertrek- 
ken en hoe lang zou de rit gaan duren? HET 

SPOORBOEKJE in de bibliotheek gaf het 
juiste antwoord.

Mevr. van Driel kreeg onverwachts Japanse 
gasten en wilde hen een Japanse maaltijd 

voorzetten. In de bibliotheek vond zij een 

JAPANS KOOKBOEK.

Informatie voor 
iedereen

De bibliotheek heeft over een heleboel onder- 
werpen informatie; van een folder over woning- 

isolatie tot een dik boek over kunst. Er is een 

tijdschriftenhoek waar u bladen kunt lezen 
zoals: Margriet, Nieuwe Revu, Opzij, Ouders 

van nu, of bladen over fotografie, computers, 
astrologie of het onderwijs. Ook dagbladen 
kunt u in de bibliotheek lezen.

Scholieren maken veel gebruik van mappen 
waarin kranten- en tijd^rift-artikelen  te vin- 

den zijn: elke map heeft een eigen onderwerp. 

Natuurlijk kunt u ook tussen de informatieve 

boeken kijken als u wat wilt weten. Zij staan 

per onderwerp gerangschikt. Er zijn boeken 

over: techniek, kamerplanten, koken, doe- 
het-zelf, opvoeding, vakantielanden, geschie- 

denis en over nog veel meer onderwerpen. 

Heeft u een vraag en u komt er niet uit, probeer 

het dan eens bij de bibliotheek. De bibliotheek 

heeft op veel vragen een antwoord.

*s Avonds was er aan de andere kant van de 

Houtrijkstraat een zeer gezellig bevrijdingsbal 
waar de hele buurt kon dansen op de muziek 

van een steelband.

Al met al een prima herdenking en viering van 
4 en 5 mei.

Namens het 4/5 meikomitee. 

Mien van der Meyden

4/5 mei aktiv!teiten
Het 4/5 mei komitee heeft dit jaar wederom de 

herdenking op de vierde- en de viering van de 

vijfde mei georganiseerd. Aan de herdenking 

heeft de anti-fascisme werkgroep spaarndam- 

mer- en Zeeheldenbuurt ook een inhoudelijke 

bijdrage geleverd. De gruweldaden uit de 
Tweede Wereldoorlog moeten ieder jaar weer 
herdacht worden opdat dit nooit weer geteurt. 

De 4e mei stond in het teken van solidariteit 

met de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika, 

daar waar mensen — omdat zij niet blank zijn — 

als 2e rangsmensen worden behandeld. De 

blanken denken maar dat zij alles met hen 

kunnen doen wat hen igoed uitkomt. 

Gelukkig is er veel verzet daartegen, wat helaas 
wel met veel bloedverlies en verlies van men- 

senlevens gepaard gaat.

Bram Denkers maakte in zijn toespraak op het 

Zaanhof duidelijk dat de situatie in Zuid- 

Afrika aantoont dat wij ook hier steeds waak- 

zaam moeten blijven tegen fascisme en racisme. 
Na de herdenking op het Zaanhof vond er een 

herdenkingsprogramma plaats in de Bogt. Ver- 

schillende dichters droegen gedichten voor of 
vertelden verhalen. Ook een bewoonster van 
de Bogt droeg een aantal gedichten voor.

Op 5 mei hebben we in de buurt de bevrijdings- 

dag gevierd met een zeer gezellige vrijmarkt in 

de Houtrijkstraat bij de schoffeltuintjes. Er was 

van alles te koop aan 2e hands spullen, maar 

ook kon.je er een hapje en een drankje nuttigen 

en was er het een en ander voor de kinderen te 
doen. Mensen van het sportopbouwwerk in de 

buurt hadden gezorgd voor een stokv^gmachi- 

ne die bij de kinderen zeer in de smaak is 

gevallen en aan het einde van de middag werd 

er nog opgetreden door de goochelaar Woody 
Woet-

Foto T. MulderDrukte op de vrijmarkt.

bril op!
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zouden gaan, hadden we nog altijd ruim

600.000 werklozen.

Laten we elkaar 
de ruimte geven
Ieder land heeft zijn eigen cultuur, zijn eigen 

gewoonten, geloofsovertuigingen, regels en 

taal. Wij trekken soms onze neus op voor 

bepaalde buitenlandse gerechten. Maar wat 

moet het een vreemde gewaarwording zijn voor 

een buitenlander om een Nederlander bij een 
viskraam een haring met uien ,,uit-de-losse- 

pols” te zien eten. En zo hebben we allemaal 

wat. Wie beseft dat het nogal dom is, om 

iemand om bijvoorbeeld zijn landsgewoonten 

of alleen huidskleur te veroordelen en vindt dat 

,,anders” zijn niet betekent ,,minder goed” 

zijn, is al een heel end. Want daarmee geef je 

niet alleen jezelf, maar vooral ook die ander de 

ruimte.
Leven en laten leven. Naast elkaar en met 

elkaar. ,,Zet ,s een andere bril op!” is het 

thema van de campagne waarin verdraagzaam- 

heid centraal staat. Een initiatief van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat op zo 

groot mogelijke schaal opgepakt zou moeten 

worden. Om zo het respect en het begrip tussen 

al die verschillende culturen en kleuren te 

bevorderen. Wat zal Nederland dan een stuk 

leuker zijn؟

Vooroordelen? 
Zet ,s een andere
Een vooroordeel is volgens het woordenboek 
een ,,voorbarig” oordeel. Een oordeel waar 

niet over is nagedacht en wat niet gebaseerd is 

op enige kennis van zaken. Er bestaan nogal 

wat vooroordelen. Alle Belgen zijn dom, alle 

ambtenaren zijn lui en alle voetbalsupporters 

criminelen, om er zo een aantal te noemen.

Vooroordelen. Iedereen maakt zich er wel 

eens schuldig aan. Maar verbazend en zelfs 
beangstigend is het gemak waarmee vooroorde- 

len worden uitgesproken en overgenomen. En 

dan zeker als het gaat om de buitenlanders die 

in ons land wonen. Over iemand die anders is, 

of op welke manier dan ook afwijkt van wat wij 

als ,,normaal” beschouwen, heeft ieder zijn of 

haar (voor)oordeel snel klaar.

Buitenlanders vormen een 
makkelijke zondebok
Buitenlanders krijgen maar al te vaak de 

,,zwarte piet” toegeschoven. Ze vormen im- 

mers een makkelijke zondebok. Ze zijn veruit 
in de minderheid (op bijna 15 miljoen Neder- 

landers, woont er in ons land slechts 3,8% 

buitenlanders) en kunnen zich heel moeilijk 
verweren. Zo bestaat er het vooroordeel dat de 

buitenlanders in ons land de schuld zijn van de 

werkloosheid. Dat is grote onzin. Als de 
buitenlanders die nu een baan hebben weg



STAND VAN ZAKEN
BUURTBUS
HAARLEMMERPOORT

Foto H. RompaDe vooringang van bejaardenhuis De Bogt/Westerbeer

spreek. Tenslotte is de S^arndam m erstraat de 

lioofdstraat van de buurt.

Zou het ook niet een idee zijn om in de 

S^arndam m erstraat wat banken te laten plaat- 
sen? In verschillende buurten zie je toch wel 

vaker zitplaatsen; het verhoogd tenslotte ook 

de gezelligheid van de straat! Misschien wil men 
dit verzoek eens overwegen?

Bij voorbaat hartelijk dank namens veel oude- 
ren.

Mw. Brouwer; de Bogt, kamer 439.

Openhuis Spaarndam
Ouderenvereniging „Openhuis Spaarndam” 

heeft een adres gestuurd aan de gemeenteraad 

betreffende de bezuinigingen op de subsidie 

van tijdsbesteding van ouderen. In de brief 

maakt men de grote bezwaren kenbaar die er 

leven; ook verenigingen van en voor ouderen, 

die vaak al jaren met vrijwilligers werken en 

bijna alle middelen zelf opbrengen zijn dus niet 

veilig voor bezuinigingen.

Flankerend beleid heeft tot doel ouderen zelf- 

standig te houden, düs zou je denken, voldoen 

verenigingen daar dus prima aan; immers de 

hulp en steun die ouderen in verenigingen 

vinden is toch precies wat de bedoeling van het 

regeringsbeleid wil zijn? Waarom dan juist 

daarop bezuinigen? Het adres van ,,openhuis 

Spaarndam” is in behandeling genomen; een 

antwoord erop is nog niet ontvangen. We 

wachten het dus maar af.

Het Bestuur

ouderen dan ook zeker moeten meepraten want 

het gaat de direkte omgeving aan; bijvoorbeeld 

de verdeling van de subsidie voor de clubs, het 
stimuleren van flankerend beleid enz.

Het ouderenberaad is betrokken bij de voorbe- 
reidingen. Er is sprake van dat het ouderenbe- 

raad als adviesraad kan functioneren, maar die 

discussie is nog niet afgerond. Actieve ouderen 

in de buurt worden dan ook opgeroepen deel te 

nemen aan deze discussie. Als u  reakties hebt 

kunt u  die kwijt bij: Ouderenberaad Spaarn- 
dammer-/Zeeheldenbuurt; p.a. Polanenstraat 
174 Amsterdam.

Oproep aan de winkeliers 
in de Spaarndammer- 
straat
Als bewoonster van de Bogt wil ik aan de 

winkeliers van de Spaarndammerstraat vragen 

of het mogelijk is om in de winkels een kruk of 

stoel te zetten. Mensen zoals ik die minder 

valide zijn, willen wel graag zelf hun bood- 

schappen doen, maar moeten vaker even uit- 

rusten. Ook is het vaak moeilijk om staande op 

je beurt te moeten wachten. We zouden erg 

geholpen zijn als er dan een kruk of stoel was 

waar je even op kan zitten. Ook bij de 

apotheek en de bank is dat prettig; daar staan 

nu wel banken maar die zijn laag en daar kom 

je dan moeilijk meer uit omhoog.

Ik doe deze oproep namens heel veel bewoners 

van de Bogt en Westerbeer; maar ik denk dat ik 

ook namens veel oudere buurtbewoners

om u op de hoogte te stellen van de laatste 

ontwikkelingen. Als klap op de vuurpijl werd 

deze week bekend dat ?.S.C.-Thuiszorg inder- 

daad de ritten in onze buurt moet gaan verzor- 

gen. Dit is nog niet officieel bevestigd door het 

Stadhuis, maar het zou niet de eerste keer zijn 

dat er binnenskamers al een besluit genomen is 

vóórdat de Gemeenteraad officieel over iets 

vergaderd heeft! We nemen aan dat de situatie 

rondom de Buurtbus Haarlemmerpoort op de 

komende raadsvergadering gewo؟ n een ,,ha- 

merstuk” wordt, vandaar dat we nu de raadsle- 

den terdege informeren om te voorkome^n dat 

zo een belangrijk besluit er even doorgejast 

gaatworden.

Sombere tijdigen dus, in deze tot al niet zo 
vrolijke tijd van bezuinigingen.

In ieder geval kunnen we constateren dat de 

Buurtbus, die nu om zeep wordt geholpen door 

de politiek, een zeer geslaagd experiment is 

geweest.

Door te weinig inzicht, inzet en door bezuini- 

gingen heeft wethouder Wildekamp dit projekt 

de nek omgedraaid. Namens de ouderen: Be- 
dankt!

Comité
Behoud Buurtbus
Haarlemmerpoort

Maaltijdvoorziening: 
in de Bogt
Ouderen uit de buurt die niet alleen willen
eten, of wie het koken wat moeilijk afgaat 
kunnen dagelijks in de Bogt een maaltijd 

gebruiken. Aanmelden is heel simpel: u  belt 

naar de Bogt, en vraagt naar Wilma Spijkers, 

en vervolgens geeft u  door welke dag, of dagen 

u  wilt komen. Liefst een dag of drie tevoren! 
De kosten zijn beperkt, nl. /  6,- per maaltijd; 

u  heeft de keuze uit 2 menu^s. De maaltijd 

wordt geserveerd in de grote zaal van de Bogt 
tussen 12.15 en 12. 30 uur. Probeert u  het 

gerust eens! ^lefoonnum m er: 861131.

Veilig: 
0 voor ouderen ءاه

Het Ouderenberaad maakt zich ernstig onge- 

rust over de veiligheid van ouderen in het 

verkeer van de Spaarndammerstraat. Ook in 

het wijkpolitieoverleg wordt dit vaak door 

ouderen naar voren gebracht. Niet alleen wordt 

er veel te hard gereden in de spaarndammer- 

straat; het dubbelparkeren belemmert het uit- 

zicht vaak op de rest van de straat. Vooral bij 

de bushaltes is dit gevaarlijk omdat ouderen de 

weg moeten oplopen om de bus aan te houden, 

want anders is men niet zichtbaar en rijdt de 

bus gewoon door. De situatie bij het viaduct is 

al helemaal levensgevaarlijk; oversteken is 
daar een riskante onderneming. Een aanvraag 

om verkeerslichten bij de oversteekplaatsen 

heeft een negatief advies meegekregen. Het 

ouderenberaad wil zich niet neerleggen bij deze 

situatie en probeert daarom zoveel mogelijk 

ruchtbaarheid te geven aan de onvrede die er 

leeft bij oudere gebruikers van de straat. Men 

heeft daarom de verkeerspolitie uitgenodigd, 

en laat zoveel mogelijk horen in het wijkpolitie- 

overleg. Als dat niet helpt moeten we overwe- 

gen of andere middelen te gebruiken zijn; 

akties zullen dan zeker volgen; de Spaarndam- 
merstraat moet ٠ ٠ ١ ، voor ouderen begaanbaar 

zijn!!

Ouderenadviesraad
Als in 1992 de stadsdeelraad wordt ingesteld, 

zal voor het ouderenbeleid een ouderenadvies- 
raad van belang zijn. De Seniorenraad Amster- 

dam is druk bezig groepen hierop voor te 

bereiden, zodat die beslagen ten ijs kunnen 

komen. Het ouderenbeleid zal straks immers 

door de deelraden worden vastgesteld en uitge- 
voerd per deelgebied, en dat betekent dat

Zoals wij allen weten wordt de Buurthuis 

Haarlemmerpoort voortdurend bedreigd door 
vergaande bezuinigingen.

Nog even als geheugensteuntje de volgende 
informatie:
In 1986 kreeg de Buurthuis /  140.000 subsidie, 

en we mogen concluderen dat er toen met een 

bepaald elân gereden werd. De Buurtbus was in 

staat haar passagiers een goede service te 
verlenen. Van ’s morgens 8.00 uur tot ’s avonds
23.00 uur kon iedereen die slecht ter been was 

een beroep doen op de buurtbus, en een ieder 

werd met rust en aandacht geholpen.

In 1987 besloot de Gemeente Amsterdam dat 

de Buurthuis slechts /  75.000,- subsidie kon 

krijgen. Na lange strijd hebben we toen bereikt 

dat we éénmalig /  25.000,- erbij kregen. Deze 

financiële klap heeft er voor gezorgd dat we op 

de zaterdag geen ritten meer konden verzor- 

gen, en ook de avondritten op de andere dagen 

moesten vervallen. Op de helft van 1987 kon er 

nog maar één van de twee bussen blijven 

rijden. Daar komt nog bij dat sindsdien de 

zorgritten eerste prioriteit hebben. Dat bete- 

kent dat tijdens het brengen van de mensen 
naar de dagverzorging in de verzorgingstehui- 

zen géén andere aanvragers meer vervoerd 
kunnen worden. Deze groep mensen kan 

slechts nog een beroep doen op de Buurtbus 

tussen 11.00 en 15.00 uur. Dat heeft al veel 

beroering te weeg gebracht bij clubs, buurthui- 

zen en ouderenverenigingen omdat die nu 
gedwongen werden de tijden van hun aktivitei- 
ten af te stemmen op de uren dat de Buurtbus 
hun leden kon vervoeren.

Hoe is nu de huidige stand van zaken?
De Gemeente Amsterdam wil voor de Buurt- 
bus dit jaar beslist niet méér dan /  70.000,- 

uittrekken.'*Alle protesten en akties die hier 

tegen gevoerd zijn hebben helaas dus geen 

resultaat opgeleverd. De situatie is echter nóg 

ernstiger geworden:

de Gemeente wil het hele Buurtbusprojekt 

gaan onderbrengen bij de thuisverzorgings- 

instellingen. Voor deze regio zal dat inhouden 

dat de ,,Stichting tot beheer van projekten in de 

Thuiszorg” voor het vervoer moet gaan zorgen. 

Vanaf dan zal er nog hoofdzakelijk gereden 

gaan worden op de dagopvang en dagverzor- 

ging, welke onder P.S.C.-Thuiszorg vallen. 

Bovendien is men van plan onder het zelfde 

projekt de maaltijdvoorziening onder te bren- 

gen. Conclusie: in de toekomst zal er géén 
ruimte zijn voor het vervoer naar sociaal- 

culturele aktiviteiten. Natuurlijk voert het 
,,Aktie Comité Behoud Buurtbus Haarlem- 

merpoort” aktie tegen deze beslissingen. We 

hebben handtekeningen verzameld om de be- 

zuinigingen op ons budget tegen te houden; 

gingen naar het Stadhuis om aan te tonen wat 

voor oudere buurtbewoners het belang is van 

goedvervoer; in het verzorgingstehuis de Bogt 
in de Polanenstraat is wethouder Ada Wilde- 

kamp uitgenodigd om de buurtbewoners uit te 

leggen waarom ze de Buurtbus zo wil afbou- 

wen, en er'is  kleine groep naar het Stadhuis 

geweest om de wethouder de protesten van de 

ouderen over te brengen. Helaas was de wet- 

houder zelf (toevallig???) niet aanwezig, maar 
enkel haar ambtenaren.

Die laatsten kunnen zonder hun wethouder 

echter géén toezeggingen doen.

Verder hebben raadsleden een uitnodiging ge- 

kregen om mee te rijden op de Buurtbus en 

bezoek aan de meldpost, en velen hebben hier 
gehoor aan gegeven.

Na afloop zeiden ze dat ze overtuigd waren van 

het belang van de Buurtbus.

ه> 17 ا  mei om 16.00 uur is er nog een vergade- 
ring met de raadsleden in het Bolshuis. Helaas 

waxen we niet tijdig op de hoogte van deze 

afspraak om dit nog op tijd in de vorige 

buurtkrant op te nemen, u  krijgt alsnog een 
verslag van de vergadering op 17 mei van ons



Recept 4 i
Elke donderdag, zolang er animo is van de zijde 

van de sporters/sters 10 uur tot 11.30 of 

11.30-13.00 uur.
Fitness-training in het zwembad met behulp van 
lichte gewichten. Bij regen kunnen we gebruik 
maken van de b^enfacilite iten  van de Bre- 

dius.
Voor een uitgekiende training beginnen we met 

een warming-up over de grasvelden, waarna de 

belangrijkste spiergroepen aan bod komen. 

Kosten: Zwembadtarief plus 1.-.

Uw buurt-sportleiders: Hellen Velders, Tony 
Raap

Bredius sportcentrum, Zaanstraat 353, tel. 

863922/847172.

SPORT-SPEL-PRET 

IN ONZE WMK
Buurtgenoten, bewaar deze bmutkrant goed, 

want als u na uw vakantie terugkomt en u weer 
nieuwe plannen smeedt voor het komende 

(winter)seizoen, dan ligt een van de volgende 

recepten voor u klaar.

Dit betreft het werken aan eigen bodylijn. 

Recept 1:
Noteer vast: start van de bewegingsaktiviteiten 

in de Bredius Sporthal op maandag 26 septem-

Indien u van uw kant nog suggesties mocht 

hebben aangaande de invulling van het buurt- 

sportprogramma of als u nog speciale wensen 

heeft, maak dit dan kenbaar.

De sportfaciliteiten in de buurt zijn van u, voor

Recept 2؛
Mooi weer of regen, kom naar de sporthal of 

het Bredius zwembad, met name in de weken 

van maandag 15 aug. t/m vrijdag 2 september. 

Vakantieaktiviteiten te kust en te keur voor alle 

buurtj'eugd t/m 16 jaar. Gratis.
Recept و :
In samenwerking met de basisscholen organise- 
ren wij nu sessies van ongeveer 7 weken, 

waarbij de volgende sporten/spelen d.m.v. in- 

schrijving tegen een luttelbedrag aan bod zullen 
komen.

1. Tennisles (speelse instruktie) 0.1.V. bevoegde 
leraren.

2. B ^m inton (idem).
3. Zelfverdediging (judo).

Start van de tennisinstruktie: sept. 1988.

*

*
*
*
*

*

DE REDAKTIE 
WENST u ALLEN 

EEN ?RETTIGE VAKANTIE TOE 

MET VEEL ZON.

RIJD VOORZICHTIG EN 

TOT ZIENS IN SE?TEMBER

*
*

*
 ه
*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vakantieaktiviteiten buurthuis 

De Piraat en Buurthuis Verzet
٧ ٠ ٠ ٢  k in d s □  va□ 4 tot 12 jaar

gratis 

kost ƒ 5,- 

brood en 

zwemspullen mee 

strippenkaart mee

11" 3 uur 

9- 5 uur

uur ال2-25

24 ال2ا2-ال  uurbrood mee 
2- 5 uur /  5,-

11- 3 uur spullen meenemen!

2 - 5 uur strippenkaart mee أت/ل

11- 3 uur

9- 5 uur /  5,-

uur ال12-23

voor zieke beer of pop 

voor oudere kinderen 

uur strippenkaart mee ال2-25
strippenkaart mee

Maandag 15/8 aktiviteiten in het buurthuis 

Dinsdag 16/8 uitstapje naar de speeltuin ,,Piramide 

van Austerlitz, daarna bos of meertje 
GEEF JE VAN TE VGREN GP 

Woensdag 17/8 toneelvoorstelling in het Vondelpark 

Donderdag l8/8kinderboerderij Spaarndam 

Maandag 22/8 naar Duinrel

GEEF JE VAN TEVOREN OP 
Dinsdag 23/8 kinderttfaderie bij buurthuis Verzet;

kinderrommelmarkt/ruilbeurs 
Woensdag 24/8 toneelvoorstelling in het Vondelpark 

Donderdag 25/8Sport & spel in het Westerpark 

Maandag 29/8 naar de Kennermerduinen

GEEF JE VAN TE VOREN OP 

Dinsdag 30/8 allerlei aktiviteiten in de buurthuizen 

Piraat: poppendokter 

Verzet: sport 

Woensdag 31/8 toneelvoorstelling in het Vondelpark 
Donderdag 1/9 naar het AmsterparkV^lM uur

Het is slim om BROOD mee te nemen op lange dagen. Je krijgt van ons LIMONADE, maar je 
mag zelf ook drinken meenemen. Fruit mag ook natuurlijk.

Als je snoep hebt, mag je dat alleen opeten als je met iedereen deelt, anders geen snoep. 
Als er nog mensen zijn die zin hebben deze drie weken te KOMEN HELPEN, of een PAAR 

DAGEN TE KOMEN HELPEN, dan zijn die ZEER WELKOM. Je kunt bellen naar buurthuis 

Verzet, tel. 840124, Elizabeth, of naar de Piraat, tel. 247589, Nita.

foto H. Rompa

AKTI V1TEI TEN0VERZI CHT
_ _ _

Wilt u dat uw aktiviteit ook vermeld wordt in dit overzicht, dan kan dat mits u uw 
gegevens tijdig doorgeeft aan de redaktie.
De redaktie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste opgaves en/of het 
nietdoorgaan van vergaderingen en bijeenkomsten. Wilt u het zeker weten bel dan 
even met de administratie van het wijkopbouworgaan tel. 829773.

NIEUW SCHEMA VOOR INLEVERING EN 

VERSCHIJNING VAN DE BUURTKRANT

inleverdatum

6 september 
11 oktober 
8 november 
6 december

verschijningsdatum
22 september 
27 oktober 
24 november 

22 december

20 jun i 00.م uur v م e r g ^ e r in ^ ^ e t d^elij^^
Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt, ?olanenstraat 174

21 jun i 20.00 uur in de Voorpost, Tasmanstraat 11-a, vergade-
ring van de Beheergroep Openbare Ruimte. Hier wordt 
gepraat over zaken met betrekking tot het groen, 
anti-parkeermaatregelen, parkeervoorzieningen etc. 
Voor iedereen toegankelijk.

ز 20.00 23 آل  -uur vergadering van het bestuur Houtrak, Hout آلل
rijkstraat 114-116.

28 jun i 20.00 uur vergadering van het dagelijks bestuur

29 jun i 20.00 uur overleg tussen de betrokken wijke؟ ؟ tra ov؟ r
de ontwikkelingen rondom de IJ-oevers. Voor alle 
geïnteresseerden toegankelijk

30 jun i 20.00 uur vergadering van het AKZ in het Turfschip

20.00 uur vergadering van de sociaal-medische werk-
groep

4 ju li


