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HUISVESTING ASIELZOEKERS: 
RECHTEN, MAAR OOK PLICHTEN

WAT IS DAT?... 
GAAT’T WEG 
HETBREDIUSBAD?
,,Wat een flauwekul” was mijn eerste reaktie 
toen ik hoorde dat men (welke men precies 
weet ik nog niet eens) overweegt(?)... of al 
besloten heeft???■■■ het Brediusbad in de 
^a rn d a m m e rb u u rt te sluiten.
,,Wat een flauwekul” ... ,,nou zeg... ze weten 
wel effies niet waarover ze praten؟”
Mijn tweede reaktie nu is: ,,het is werkelijk 
ongehoord, in meest letterlijke zin van het 
woord, want wie hebben ze er eigenlijk wel 
over willen horen/“
Okee, natuurlijk kan ik nu beginnen met een 
halve pagina seheldwoorden en artikelen aan 
het adres van de gemeente, maar dat doe ik 
niet, want dat heeft n.1. toch geen andere zin 
dan mezelf daarmee te vermoeien.
Nee, okee, de gemeente zit krap en probeert 
ook wat hij/zij kan om de dubbele dubbeltjes 
om te draaien; kan ik ook begrijpen, maar 
wanneer er een klein beetje verder nagedacht 
wordt dan de ontspanningsmogelijkheden die 
onze centenbestuurders in of buiten hun buur- 
ten hebben, dan zouden zij toch moeten begrij- 
pen dat mensen uit de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt en de Staatsliedenbuurt óók 
graag mogelijkheden houden voor hun zo 
broodnodige ontspanning. En als diezelfde 
mensen die over ,,het sluiten” gaan zichzelf zo 
open zouden stellen voor wat er leeft aan 
recreatiebehoeftigheid onder ons dan zouden 
zij weten dat:
— er zomers massa’s mensen hier wonen die 

het in de vakantie moeten hebben van de 
anderhalve grasveldjes rondom het Bredius- 
bad en van die anderhalve bak water waarin 
je je vertier moet zoeken als je het om 
financiële of andere redenen niet verderop 
kan zoeken؛

— dat er in de direkte omgeving bijna geen 
ander grassprietje is waar je nou eens lekker 
kan liggen bakken in de zon als die de 
,,thuisblijvers” al geschonken zou worden;

— dat er stapels buitenlandse kinderen het 
moeten hebben van deze zwem- en speelmo- 
gelijkheid, omdat ze soms jaren moeten 
wachten voor er geld genoeg is om hun 
,,vakantie” eens in het thuisland te kunnen 
beleven;

— dat ook wij weten, dat de zon het al een paar 
jaar heeft laten afweten; de helft van de 
zomer helaas tot nadeel van de bad-kas; 
maar dat wij niettegenstaande nog altijd 
hopen op de door ons zo vurig verlangde zon 
met onze badtas!

Ik wens de gemeente alle succes toe met het 
zich in bochten kronkelen rond de * 
gen, maar ik roep nog eens in herinnering de zo 
bekende en ons allen dacht ik zo vertrouw de 
uitdrukking: Bezint eer ge begint!

Vrede en alle goeds, c . Koene

Tekening: Stephan Peters 

het Jonkerhuis de handen van hen af. Dit 
laatste komt niet zo vaak voor en dan nog 
alleen na veelvuldige waarschuwingen.
Waneer u asielzoekers als buren krijgt zal het 
Jonkerhuis zoveel mogelijk proberen u tijdig 
hiervan op de hoogte te stellen, zodat u weet 
waar u aan toe bent. u  weet dan bij voorbeeld 
dat u een kénnismakingsbezoekje kunt ver- 
wachten, zeer waarschijnlijk van iemand die 
onze taal niet machtig is. Omdat niet alle 
asielzoekers pure idealisten zijn met edele 
motieven en onder hen, net zoals onder de 
Nederlandse bevolking, vogels van allerlei plui- 
mage aan te treffen zijn, is het echter mogelijk 
dat er problemen kunnen ontstaan. In zo’n 
geval kunt u contact opnemen met het Jonker- 
huis, Vechtstraat 92. Het telefoonnummer is 
466011.
Laten we hopen dat dit niet nodig zal zijn en 
laten we proberen deze mensen zo goed moge- 
lijk op te vangen. Ze hebben onze buurt niet 
zelf uitgekozen, maar laten we ze tonen hoe fijn 
het is om hier te wonen door, waar nodig, een 
helpende hand toe te steken. Meestal hebben 
ze een nare tijd achter de rug. Ze hebben hun 
eigen land moeten verlaten en zijn soms al 
lange tijd onderweg. Van land tot land, totdat 
zij in ieder geval tijdelijk, in Nederland moch- 
ten blijven. Ze hebben eigenlijk niets meer en, 
totdat ze de officiële status van vluchteling 
krijgen, mogen ze ook heel weinig. Ze mogen 
onze taal niet leren, geen werk zoeken etc. Dus 
laten we ook voor hen goede burten zijn, omdat 
die beter zijn dan verre vrienden.

D om in^ue ?eters

twee. Per woning gaa؛ het gemiddeld om 3 
mensen dus er zouden hier zo’n 39 asielzoekers 
gehuisvest worden. Dit zijn meestal alleen- 
staande mannen tussen de 20 en de 35 jaar.

Geen uitzonderingspositie
Wanneer de asielzoekers eenmaal een woning 
toegewezen hebben gekregen worden ze nog 
steeds intensief begeleied door de mensen van 
het Jonkerhuis. Regelmatig bezoeken zij de 
asielzoekers om te zien of alles wel goed gaat. 
Ze houden zich bezig met onderhoudsklachten, 
maar ook met problemen van de asielzoekers 
onderling en met de andere bewoners. Wan- 
neer het onmogelijk is om conflicten tussen de 
asielzoekers onderling op te lossen wordt soms 
besloten tot overplaatsing. Voor wat betreft de 
omgang met de andere bewoners in de omge- 
ving bestaan strenge regels. De asielzoekers 
wordt verteld dat ze zich moeten aanpassen aan 
de Nederlandse regels en normen. Zo moeten 
ze zich bij voorbeeld voorstellen aan hun 
buren. Wanneer dit problemen geeft helpt de 
staf van het Jonkerhuis . ه إ و  deze manier wordt 
geprobeerd te voorkomen dat asielzoekers een 

‘ krijgen. Ze moeten zich
aanpassen en hebben naast hun rechten ook 
plichten net als iedereen. Dit betekent dat als 
het gedrag van asielzoekers leidt tot blijvende 
problemen met de omgeving, zij dan uit hun 
woning gezet kunnen worden. Soms worden ze 
dan tijdelijk teruggeplaatst in het Jonkerhuis, 
bijvoorbeeld waneer er sprake is van aanpas- 
singsproblemen van voorbijgaande aard. Soms 
ook, in het geval ontoelaatbaar gedrag, worden 
zij verder aan hun eigen lot overgelaten en trekt

Sinds 1 november is er in Nederland een nieuwe 
regeling gekomen voor de opvang asielzoekers, 
de zogenaamde R.O.A-regeling. (R .O.A . staat 
voor Regeling opvang Asielzoekers)

Van a.sielzoeker tot 
vluchteling;
Asielzoekers zijn mensen die hun land verlaten 
hebben om politieke redenen en meestal verke- 
ren ze in direct gevaar wanneer ze in hun eigen 
land zouden blijven. Ze kloppen dan bij andere 
landen aan in de hoop dat ze zich daar kunnen 
vestigen. Ze zoeken asiel. Ook Nederland moet 
een aantal van hen opnemen. Voordat asielzoe- 
kers hier mogen blijven moet echter eerst 
onderzocht worden of er wel echt dringende 
redenen waren om hun eigen land te verlaten. 
Dit kan wel een tot anderhalf jaar duren. Tot 
die tijd moeten ze natuurlijk onderdak gebracht 
worden. Pas wanneer uiteindelijk bepaald 
wordt dat een asielzoeker in Nederland mag 
blijven, krijgt deze de officiële status van 
vluchteling. Dit betekent dat hij of zij zich hier 
dan blijvend mag vestigen, ofwel een tijdelijke 
verblijfvergunnine krijgt, ö o k  mag hii of zij nu 
Nederlands gaan leren en proberen te integre- 
ren in de Nederlandse samenleving door een 
baan te zoeken etc, In de wachttijd mag dit 
allemaal niet.

H uisvesting
Voordat de R.O.A.-regeling er was konden 
asielzoekers zelf bepalen waar ze tijdens deze 
periode wilden wonen. Veelal kozen ze dan 
voor Amsterdam, waar vaak al vrienden of 
familie woonden. Nu kan dat niet meer. De 
regering heeft een verdeling gemaakt en wijst 
de asielzoekers een stad toe waar ze moeten 
wonen tot bekend is of ze in Nederland mogen 
blijven of niet. Voor Amsterdam is, voorlopig 
voor vier jaar, vastgesteld dat de stad 2% van 
de asielzoekers moet huisvesten. Dit betekent 
een totaal aantal van 1360, voor wie woningen 
moeten worden gevonden. Op dit moment zijn 
er in Amsterdam zo’n 850 asielzoekers- Voor1 
hun huisvesting is er een aparte afdeling opge- 
richt: ‘HVO-Jonker’. HVO-Jonker heeft een 
centraal opvangpand in de Rivierenbuurt, het 
،Jonkerhuis’, Dit biedt plaâts aan 60 tot 80 
personen. W anneer asielzoekers in Amsterdam 
aankomen worden ze hier opgevangen. £ ٢  

wordt hen verteld hoe het hier in N ederland 
toegaat en dat ze zich daaraan moeten aanpas- 
sen. Ze blijven gemiddeld een maand in het 
Jonkerhuis. Daarna krijgen ze ergens in de stad 
woonruimte aangeboden. Om dit mogelijk te 
maken heeft HVO een contract gesloten met de 
woningcorporaties en woningbedrijven in ٨ ١ ١ ١ - 
sterdam. Hierin is geregeld dat HVO-Jonker zo 
snel mogelijk kan beschikken over voldoende 
woningen die speciaal bestemd zijn om asiel- 
zoekers te huisvesten. H et gaat om zo’n 340 
woningen. Hiervan zijn er nu circa 225 be- 
woond en er moeten er nog 40 worden opge- 
knapt. Deze woningen liggen zoveel mogelijk 
verspreid over de stad. Maar omdat HVO 
slechts een beperkt budget hiervoor heeft — 
/  145.- per persoon per plaats -  vallen deze 
woningen in de sociale sector. Dit betekent dat 
er niet echt sprake kan zijn van een evenredige 
spreiding over de stad. In Noord is er bij 
voorbeeld een oververtegenwoordiging, in de 
Watergraafsmeer een ondervertegenwoordi- 
ging en in de Apollo- en Concertgebouwbuurt 
is er geen enkele woning ter beschikking. In de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt zijn 10 
HVO-woningen toegekend en er komen er nog



kolofon

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, tel. 
829773.

De ondertekende stukken vallen onder verant- 
woordelijkheid van de redaktie. 
u  kunt artikelen, brieven, opmerkingen, sug- 
gesties sturen naar het redaktieadres.
De redaktie behoudt zich het recht voor stuk- 
ken niet te plaatsen.

Aan dit nummer werkten mee: Bob Morriën, 
Nel Breedveld, Joger de Jong, Gerda Las- 
sehuit, Bert Helmers, Dominique ?eters en Jan 
Haan.
Drukkerij: Dijkman.

Oplage: 7.500 expl.

Inleverdatum kopij voor volgende nummer: 

?februari

Veranderingen in  
ziekenfondsprem ies
Met ingang van 1 januari 1989 heeft een 
belangrijke verandering op de ziekenfondspre- 
mies plaats gevonden.
Het percentage van de gewone ziekenfondspre- 
mie, die op uw loon, pensioen of uitkering 
wordt ingehouden, gaat omlaag. In plaats 
daarvoor moet u een vast bedrag per persoon 
per maand zelf aan het ziekenfonds gaan 
betalen. Deze wordt nominale premie ge- 
noemd.
De hoogte van de nominale premie is afhanke- 
lijk van uw persoonlijke situatie. De nominale 
premie bedraagt voor u, als hoofdverzekerde, 
/  13.- p.m ., voor uw (mede)verzekerde eehtge- 
no(o)t(e) of partner ook /  13.- en voor uw 
medeverzekerde kinderen /  6.50 per kind met 
een maximum van twee kinderen.
Tevens gaat m.i.v. 1 januari 1989 de kinderbij- 
slag gemiddeld met 4% omhoog, hetgeen be- 
doeld is om te voorkomen dat gezinnen met 
kinderen er financieel op achteruit gaan.

Zeeheldenbuurt. Dit is voor mij een stagewerk- 
plaats daar ik bezig ben met een opleiding 
MBO-Sociale Dienstverlening.
De Burenhulp is een organisatie van vrijwilli- 
gers die het kontakt tot stand brengt tussen 
hulpvragen van buurtbewoners die tijdelijk of 
blijvend kleine klusjes niet zelf kunnen doen en 
vrijwilligers die hun hulp aanbieden om deze 
klusjes te doen.
Gezien het aantal vragen om hulp is een 
burenhulpdienst in de wijk hard nodig. Mensen 
die hulp willen en kunnen bieden zijn dan ook 
van harte welkom.

Elke werkdag kunt u ons bereiken van 10.00 tot 
11.00 uur. De Burenhulp is gevestigd in het 
buurthuis Straat & Dijk, Haarlemmerstraat 
130, telefoon 26 12 08.

foonnummer is 829302. u  kunt ook even langs 
komen om een afspraak te maken. Als u meer 
dan één formulier wilt laten invullen, zeg dat 
dan duidelijk. We trekken dan meer tijd voor u 
uit. Zorgt u wel op tijd op de afspraak te 
komen, want we werken met een krap tijdsche- 
ma. Bel ons pas als u al uw gegevens bij elkaar 
heeft en niet eerder. Dus wacht op uw jaarop- 
gaven, want zonder die kunt u niet geholpen 
worden.

Wat moet u m eenem en
★ aangiftebiljet
★ jaaropgaven (loon, uitkering, pensioen) van 

u en uw partner
★ laatste afschrift bank- of girorekening 1988
★ opgave ontvangen en betaalde rente in 1988
★ alle buitengewone kosten die u gemaakt 

heeft op medisch gebied (dus bril, gebit, 
dieetkosten, ziekenfondspremie, knaken- 
kaart, specialistengeeltje, bevallingskosten,

begrafeniskosten)
★ studiekosten van u en/of uw partner
★ geld dat u naar familieleden heeft gestuurd 

voor hun onderhoud

Tot slot
T-biljetten worden in deze periode niet inge- 
vuld. Dat kan wel vóór en na genoemde 
periode.
Mensen met een uitkering van de Sociale 
Dienst zullen waarschijnlijk pas in de maand 
maart hun jaaropgave krijgen. Deze mensen 
moeten wachten met het maken van een af- 
spraak totdat ze hun jaaropgave ontvangen 
hebben.
Dus telefoonnummer voor afspraken is: 
829302. Adres: Knollendamstraat 87.

afspraak. 
Ons tele-

BELASTINGHULP1989
Zoals de afgelopen jaren organiseren de Sociaal 
Raadslieden dit jaar weer een projekt om uw 
belastingformulier te laten invullen. We werken 
op afspraak, hetgeen het voordeel heeft dat u 
niet lang hoeft te wachten en precies weet 
wanneer u geholpen wordt.

Wanneer helpen wij
Het is de bedoeling om vanaf 27 februari te 
beginnen met het invullen en daarmee door te 
gaan tot en met de eerste week van april, u  
kunt kiezen tussen de ochtend en de middag. 
Voor mensen die overdag niet kunnen bestaat 
de mogelijkheid om voor dinsdagavond een 
afspraak te maken.

Voor w ie is  dit projekt
Ons aanbod geldt alleen voor de mensen uit de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. Dus men- 
sen uit andere buurten kunnen niet geholpen 
worden vanwege de verwachte drukte. Mensen 
die slecht ter been zijn kunnen thuis worden 
hezocht als ze dat wensen. Bewoners van de 
W esterbeer/de Bogt kunnen ook naar het 
spreekuur komen. Mochten ze niet goed ter 
been zijn dan kunnen ze bellen voor een 
huisbezoek.

Hoe kunt u een  
afspraak m aken
u  kunt ons dagelijks bellen voor een 
het beste tussen 9.00 en 12.00 uur.

Nieuw gezicht 
bij Burenhulp

H u id a r ts

Mijn naam is Nelleke van Hoof, 39 jaar en sinds 
september werkzaam als koórdinator van de 
Burenhulp Gouden Reael, spaarndammer- en

in h e tH o u tra k
volgens telefonische afspraak.
Voor het maken van een afspraak kunt u het 
praktijknummer bellen: (020)-84.70.92. o p  
maandagochtend vanaf 10 uur is de huidarts 
daar aanwezig, op andere tijden krijgt u het 
antwoordapparaat te horen waar alle eventueel 
benodigde praktijkinformatie op staat. Desge- 
wenst kunt u ook uw naam en telefoonnummer 
op de band inspreken, waarna u dan ,s avonds 
of de volgende dag wordt teruggebeld.
Verder kunt u op alle werkdagen ’s avonds van 
7 tot 8 uur telefoonnummer 0.22.90-4.13.14 
bellen voor informatie, vragen en voor het 
maken van afspraken.
In de periode half maart tot half mei zal 
mevrouw Hasper een aantal weken afwezig 
zijn, er wordt dan vervanging geregeld die nog 
nader bekend zal worden gemaakt.

Sedert 2 januari dit jaar is in het Houtrak een 
huidarts gevestigd die voorlopig een keer per 
week spreekuur houdt, op maandagochtend. 
Het betreft mevrouw M. F. Hasper, die in 1978 
haar artsdiploma haalde en in 1983 de speciali- 
satie tot dermato-venereoloog (specialist voor 
huid- en geslachtsziekten) beëindigde.
Na gedurende een jaar enkele h idartsprak tij- 
ken te hebben waargenomen werd zij weten- 
schappelijk medewerker bij de vakgroep huid- 
ziekten van de universiteit van Groningen. 
Daarbij werd er veel aandacht besteed aan 
onder andere psoriasis en vaatziekten (de be- 
handeling van open benen en het inspuiten van 
spataderen). Verder werd, naast de spreeku- 
ren, de nodige tijd besteed aan onderwijs aan 
medische studenten en arts-assistenten, en een 
klein beetje tijd aan het onderzoeken van 
nieuwe behandelingsmethoden.
Begin 1988 is dokter Hasper wegens haar 
huwelijk naar de regio Amsterdam gekomen, 
waar zij thans parttime werkt in het academisch 
ziekenhuis van de Vrije Universiteit.
Wat doet een huidarts nu eigenlijk? Dat is 
eenvoudig te zeggen: een huidarts houdt zich 
bezig met alle soorten ziekten van de huid, 
haren en nagels, met geslachtsziekten en met 
sommige soorten vaatziekten.
In principe worden de patiënten door de 
huisarts verwezen naar de huidarts. Er is geen 
open ,,inloopspreekuur” , maar een spreekuur

opgelegd die varieert van /  50,- tot /  560,-. De 
eigen bijdrage van /  50,- en /  60,-, die voor de 
meeste mensen geldt, wordt niet door ons 
ge'i'nd.
Bij een Rechtbank- of Kantongerechtprocedu- 
re moet er voorts nog griffierecht worden 
betaald.

u  kunt ons altijd even bellen voor een af- 
spraak. Onze telefoonnummers zijn: 86 86 87 
of 86 86 85.
Het Advokatenkollektief Spaarndammerbuurt 
is gevestigd aan de Knollendamstraat 11-13

Het E-team
De gemeente heeft sinds kort een team samen- 
gesteld, dat het E-team wordt genoemd. De 
taak van dit team is om, waar mogelijk, de 
energiekosten van mensen met lage inkomsten 
te verlagen.
Hun werkzaamheden houden in dat ze advise- 
ren over stook- en verlichtingsgedrag, uitvoe- 
ring van installatiewijzigingen en het aanbren- 
gen van tocht-werende middelen.
Al hun werkzaamheden zijn bijna gratis, alleen 
de ^ c r ia a lk o s te n  worden in rekening ge- 
bracht, indien ze meer dan /  75.- bedragen, 
u  kunt ze gratis bellen voor een afspraak op 
telefoonnummer 06-0228808.

ADV0KATEN€0LLECTIEF ^ a m ، la m m e r b u u r t
t  II lil —

Velen van de buurtbewoners zullen ons al 
kennen, maar aan degenen die niet met het 
werk van ons kollektief op de hoogte zijn, 
willen wij ons graag even voorstellen.
Ons kollektief bestaat uit 3 advokaten, Mr. 
Frans Fanholzer, Mr. Ellen Akkermans en Mr. 
M on^ue van der Zouw en 2 sekretaresses. 
Marjan van Santbrink en Esther de Jong.
Het kollektief bestaat nu ruim 7 jaar. u  kunt bij 
ons terecht als u bijvoorbeeld problemen hebt 
met de huisbaas of met uw werkgever, als u met 
de politie in aanraking bent gekomen, als u wilt 
scheiden of als de voogdij moet worden gewij- 
zigd, bij problemen met incassobureaus, 
vreemdelingenrechtproblemen en noem maar

Als u niet zeker weet of uw probleem bij ons 
thuishoort, schroomt u dan niet om bij ons op 
het spreekuur te komen, elke maandag van 
16.00 tot 18.30 uur.
H et spreekuur is gratis. Als blijkt dat uw 
probleem bij ons thuishoort dan kunt u, afhan- 
kelijk van uw inkomen (tot ±  /  2500,- netto per 
maand), in aanmerking komen voor kosteloze 
rechtsbijstand. Dit houdt in dat u de salaris- 
kosten voor uw advokaat niet zelf hoeft te 
betalen. Wel kan er een eigen bijdrage worden 
2 ' ■ ■■■ ■



WIJKRAAD
VERSLAG
VERGADERING WIJKRAAD
dd 15 december

deze laatste vergadering van de wijkraad in 1988 werd gesproken over het 
vluchtelingenbeleid. (Zie daarvoor elders in deze krant).
Voorts werd aan de wijkraad een notitie gepresenteerd van de wgr. buurtbeheer om als 
buurt te trachten van de ontwikkelingen die plaats gaan vinden op de IJ-oevers (waarover u 
elke keer in de buurtkrant gei'nformeerd wordt) voor de bestaande buurt voordelen te 
behalen. Dat kan zijn op het gebied van de werkgelegenheid, behoud en uitbouw van 
voorzieningen, woningbouw om een paar zaken te noemen. Omdat deze notitie vers van de 
pers kwam en voor de toekomst van de buurt van groot belang is, is er op de wijkraad nog 
niet inhoudelijk over gesproken, maar is deze diskussie eerst verwezen naar de 
werkgroepen, o p  de volgende wijkraad zal er dan over gesproken worden.

Joger de Jong

20 aprilmaart 16 ئ februari 
mei 18 15سز؛

februaristaking

Op 25 februari vindt wederom de jaarlijkse 
herdenking van de februaristaking op het Jonas 
Daniël W yerplein plaats. Vanaf 17.00 uur kunt 

 u langs het standbeeld van de Dokwerker ر
.defileren ا

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 114-116 tel. 842530 
spreekuur di, vrij 1.00-11.30 uur 

Politie 
wijkbureau
Spaarndammerstraat 620 tel. 5593860/222.: 
(alarmnr)
spreekuur dag en nacht 

Schoolm^schapp^ijkwerk ABC
Overtoom 16 tel. 164051

Sociaal Raadsman

w . van Ogtrop
^ o llendam straat 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-medisch centrum
H outrak

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

c . Meijer
Houtrijkstraat 114-116 tel. 829694 
Spreekuur di, do, vrij 
10.00-12.00 uur

Wijkverpleging
Westerpark 2 tel. 840031 
spreekuur ma t/m vrij 13.00-14.00 uur

Ontwerpteam nieuwbouw

NovaZemblastraat-
Spitsbergenstraat
In de vorige buurtkrant was al te lezen dat het ontwerpteam voor de nieuwbouw op 
de boel؛ van de Nova Zemblastraat en de Spitsbergenstraat van start is gegaan. Op 
deze plek waar nu nog het ?T T -gebouw  staat moeten ongeveer 70 nieuwe woningen 
komen. Deze woningen worden eigendom van woningbouwvereniging Het Westen. 
Als alles goed gaat zal de eerste paal voor deze woningen in januari 1990 de grond in 
gaan. Eind 1990 zullen de woningen dan klaar zijn en bewoond kunnen gaan 
worden. Het ontwerpteam vergadert elke twee weken, en hieronder volgt een kort 
verslag van wat tot nu toe besproken is.

Volgende vergaderingen van de wijkraad:

25 februari:

Herdenking

Advokatenkollektief Spaarndammerbuurt
^o llendam straat 11-13 tel. 868687
spreekuur ma 16.00-18.30

AKZ

j. Eerdhijsen
Roggeveenstraat 12 tel. 380668 
spreekuur di 13.30-15.30 uur 

Apotheek Spaarndam 
w. van Zwol
S ^ a rn d ^ m e rs tra a t 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 

Buurthuismaatschappelijkwerk-Verzet 
Hembrugstraat 156-a tel. 840124 
spreekuur di 18.30-20.00 uur 

B u u rth is^ n asc^ p elijk  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 
S ^andam m erstraa t 57 hs tel. 844886 
Bokkinghangen 
Barentzplein 65 tel. 220572

Het Huis
Zandam m erplein 154 tel. 848324 

Huisartsen
Duin, B. van & Pool, j  
Houtrijkstraat 114-116 tel. 828552 
spreekuur 8.00-8.30 uur en tel. afspraak 
Garnier, F
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

de wethouder toegezegd dat deze koopwonin- 
gen niet per sé in dit blok hoeven te komen. Op 
het moment wordt onderzocht of deze koopwo- 
ningen ergens anders kunnen worden gebouwd.

Een parkeergarage
In de plannen is een parkeergarage opgeno- 
men. Het gaat hier om een afgesloten garage 
van maximaal 40 plaatsen. Deze garage moet 
onder de grond komen. De gemeente is bereid 
om hier geld aan uit te geven. Door deze 
parkeergarage zullen er minder parkeerplaat- 
sen op de straat komen. Alle voor- en nadelen 
van zo’n garage worden nu nog eens op een 
rijtje gezet om daarna een definitief besluit te 
kunnen nemen.

Het binnenterrein

Bij het bouwblok hoort ook een binnenterrein, 
o.p dit binnenterrein staat nu nog een laag 
gebouw. Onderzocht wordt of dit gebouw kan 
blijven staan en wat een eventuele huur hiervan 
zal worden. Als dat bekend is worden er 
huurders voor gezocht. Hierbij wordt in eerste 
instantie gedacht aan groepen uit de buurt, 
maar b.v. ook aan atelierruimte voor kunste- 
naars. Een ander punt dat nog aan de orde 
komt is de inrichting en beheer van het binnen- 
terrein. Hierbij gat het om wat er precies moet 
komen: een open binnenterrein of alleen maar 
een kijktuin voor de bewoners van het blok. De 
Stichting Buurtbeheer heeft al te kennen gege- 
ven dat ze dit terrein graag open wil houden en 
het dan wil gaan beheren.

De verdere planning
Voor februari moeten de meeste van bovenge- 
noemde punten duidelijk zijn. In de maand 
februari gaat de architekte dan een schetsont- 
werp maken. Hierin moet duidelijk worden hoe 
het blok en de verschillende woningen eruit 
gaan zien. Het is de bedoeling dat er ook een 
model op ware grootte gemaakt zal worden in 
het ROL (Ruimtelijk Ontwikkelings Laborato- 
rium). Als het zover is zal het in de buurtkrant 
bekend worden gemaakt, zodat iedereen er dan 
een kijkje kan nemen.

Ytzen Tamminga
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foto: Hugo Rompa

Toekom stige bewoners
Eén van de eerste problemen in het ontwerp- 
team is de deelname van toekomstige bewoners 
bij het ontwerpen van de woningen. Bij eerdere 
nieuwbouwprojekten in de buurt waren toe- 
komstige bewoners van tevoren bekend en zij 
konden dan ook meedoen in de ontwerpteams. 
Omdat de Spaarndammerbuurt geen officiële 
s t^ v e rn iu w in g sb u u rt meer is gelden deze 
regels niet meer. Het is dus niet vooraf bekend 
wie er een nieuwe woning zal krijgen. Bewo- 
ners die toch in het ontwerpteam meedoen 
weten niet of ze straks wel in zo’n nieuwe 
woning mogen wonen. Als de woningen (vlak 
voordat ze klaar zijn) worden toegewezen 
krijgen buurtbewoners die voor zo’n woning in 
aanmerking komen daar geen speciaal bericht 
over. Er komen alleen advertenties in de buurt- 
bladen, waarop men dan moet reageren. Zowel 
de woningbouwvereniging als het CWS zijn het 
niet met deze gang van zaken eens, en zullen 
proberen of hier nog iets aan te veranderen is. 
Dat er een woongroep voor ouderen in de 
nieuwbouw komt is inmiddels wel duidelijk. 
Meer informatie hierover vindt u op een andere 
plek in dit krantje.

Architekte
Inmiddels is er al een architekte voor dit 
nieuwbouwbeleid gekozen. Dit is Judith Barth 
van het bureau Treffers en Polgar. Zij is geen 
onbekende voor de Spaarndammerbuurt, want 
ze heeft ook het ontwerp gemaakt voor andere 
nieuwbouwblokken in deze buurt. Aangezien 
iedereen erg tevreden is over deze nieuwbouw 
is besloten om dit achitektenbureau ook voor 
het laatste blok te vragen. Daarbij speelde 
tevens mee dat zij ervaring heeft met het 
bouwen voor woongroepen van ouderen.

Koopwoningen
Eind vorig jaar werd de buurt overvallen met 
de mededeling dat er 14 koopwoningen in dit 
nieuwbouwblok gerealiseerd moesten worden. 
Het CWS was daar tegen omdat er geen overleg 
was geweest, en omdat ze koopwoningen op 
deze plek niet gewenst achtte. Inmiddels heeft



POLANENTHEATER Buurthuis ^^schappelijk Werk

Als u langs komt kunnen we de finaneiële 
situatie op een rijtje zetten, kijken of er 
bemiddeld kan worden bij sehuldeisers. En 
samen bekijken hoe het inkomen het beste 
besteed kan worden.

Wonen
u  zoekt een ander huis of heeft problemen met 
onderhoud of iets dergelijks. Het maatsehappe- 
lijk werk weet welke regels er gelden.

Dit zijn sleehts enkele voorbeelden. Er zijn nog 
veel meer problemen waarvoor u bij ons tereeht 
kunt, zoals: het invullen van formulieren, een- 
zaamheid, opvoedingsmoeilijkheden, rouwpro- 
blemen of waar u verder nog mee zit.

De spreekuren zijn: Buurthuis Verzet, maan- 
dagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur. Dinsdag- 
a v n n d  van 00.ا و  tot 20.00 uur.

Buurthuis De ?؛raat, maandagavond van 20.00-

21.30 uur. Vrijdagochtend van 10.30-15.و  uur. 
£n na teiefonische afspraak: Buurthuis Verzet 
tel. 840124 of 825531. Buurthuis De ?iraat tel. 
24?589.

Bij het verschijnen van deze buurtkrant zullen 
de decemberfeesten nog wel de nodige ronde 
buiken in de buurt hebben veroorzaakt.
Helaas heeft het buurthuis afscheid moeten 
nemen van Cees Huisman en van Ineke Rom- 
mes. Zij hebben elders andere betrekkingen 
gevonden. De opvolgster van Cees Huisman is 
Ellen Dehue, zij zal de regio coórdinatie doen 
van beide buurthuizen. In de volgende buurt- 
krant zal zij zich nader voorstellen.
Als u de maandagavond de buis niet zózó vindt 
en weg bent van dammen of schaken, moet u 
eens naar buurthuis Verzet komen. Van 20.00 
tot 22.30 uur kunnen de Spaarndamse of 
Amsterdamse grootmeesters hun kunsten ver- 
tonen. Het kost slechts /  1.50 per avond en u 
kunt verdere informatie verkrijgen bij Toon 
Nieland.
Als u met het idee zit dat u nog wel een aantal 
uurtjes over hebt die ٧  op een nuttige manier 
wilt gebruiken, wordt dan vrijwiliig medewerk- 
(st)er in buurthuis V^zet/?iraat!!J We kunnen 
bij allerlei uiteenlopende aktiviteiten vrijwillige 
medewerk(st)ers gebruiken.
Kom sowieso langs, u  bent altijd welkom en als 
u geluk heeft, is de koffie net vers gezet؟

Koos Berkelaar

Wat is  dat nou precies?
Bij het buurthuis maatschappelijk werk kunt u 
terecht voor advies, informatie of hulp bij 
allerlei problemen. Het is gratis, vertrouwd, bij 
u in de buurt, er is een zwijgplicht. Zonder uw 
toestemming mag er niets naar buiten. Hieron- 
der volgen enige voorbeelden, maar eerst zul- 
len wij ons voorstellen.
Ingrid €hristaanse werkt 6 jaar als maatschap- 
pelijk werkster en sinds 3 jaar in Buurthuis 
Verzet. Voor die tijd heeft zij als wijkverpleeg- 
kundige gewerkt.
Loes van Hilten werkt sinds december 1979 als 
m atschappelijk  werkster in Buurthuis De ?İ- 
raat en was daarvoor in diezelfde funktie 7 jaar 
werkzaam bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. 
Gerard Verheul volgt aan de Hogeschool van 
Amsterdam de opleiding voor maatschappelijk 
werker en loopt stage in Buurthuis De Piraat. 
Hij werkt ook nog een dag in de week als 
hulpverlener bij de Wijkpost voor Ouderen. 
Voorheen werkte hij in de zwakzinnigen zorg.

Wat doen wij allemaal? 
Gezondheid
u  hebt hoofdpijn, maagpijn of andere klach- 
ten. Medicijnen helpen niet. u  ziet het somber 
in. De arts zegt dat u gespannen bent, maar 
dan. Door met het maatschappelijk werk te 
praten, kunt u wellicht meer zicht kr؛jgen op uw 
gevoelens. Hoe gebeurtenissen kunnen samen- 
hangen met uw huidige gevoelens. Als verdere 
gespecialiseerde hulp nodig is, kan u naar eigen 
keuze worden doorverwezen.

R elatie
Het botert al heel lang niet meer tussen u 
beiden. Hoe verder? Toch nog samen of liever 
alleen? En de kinderen dan?
Door met maatschappelijk werk te praten kan 
een keuze om bij elkaar te blijven of juist uit 
elkaar te gaan duidelijker worden, u  kunt zicht 
krijgen op de knelpunten in de relatie en 
trachten daar iets aan te veranderen. Of tot de 
keuze komen dat echtscheiding toch het beste 
is. Begeleiding bij al de emoties die daarbij een 
rol spelen en de praktische zaken waarvoor u 
komt te staan, is ook een taak van het maat- 
schappelijk werk.

Inkomen
Door omstandigheden kan men in financi^e 
problemen komen; huurschulden, achterstand 
bij GEB-rekeningen en noem maar op.

1989?
★ Verveelt u zich thuis wel eens en weet u niet 

wat u moet doen?
★ Houdt u van gezelligheid???
... Dan bent u welkom bij ons op de club؛؟؛ 
Elke donderdag van 13.30-16.00 uur.
We doen alles samen en met elkaar. We stellen 
ons eigen programma samen, dit onder het 
motto: Alles kan totdat bewezen is dat het niet 
kan!
De kosten zijn /  1,50 per persoon.
De plaats is in de Grote Zaal in het buurthuis. 
Wilt u meer weten of eerst even een gesprekje 
vooraf? Schroom niet en kom even langs het 
buurthuis en vraag maar naar Katrien. Ook 
kunt u bellen, tel. 840124 (vragen naar Ka- 
trien). Het is ook mogelijk één van de cluble- 
den te bellen: Jans Kool, tel. 829580.
Hopelijk tot ziens!!!

Bent u ٠ / nieuwe plannen aan het maken voor het 
nieuwejaar?! Dan moet u vooral dit onderstaande 
even hierin meenemen...
Bij ons in het buurthuis komt al lange tijd een 
vrouwenelub wekelijks bij elkaar. We willen 
graag enkele nieuwe vrouwen erbij hebben, 
want hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
★ Bent u boven de 40 jaar en vindt u het leuk 

andere buurtbewoners te ontmoeten of te 
leren kennen?

★ Houdt u ervan af en toe met anderen samen 
ergens heen te gaan? (Uitstapjes zoals: naar 
Artis, naar een museum of noem maar op!)

★ Vindt u het leuk soms eens creatief bezig te 
zijn? (Handwerken, bloemschikken of taar- 
ten bakken).

★ Wilt u ook weleens praten over een bepaald 
onderwerp dat u bezighoudt?

SPAARNDAMMER’ZEEHELDENBUURT PIKT GEEN 

BEZUINIGINGEN MEER 0P DE BUURTHUIZEN

politieke partijen, voor zover vertegenwoor- 
digd op buurtnivo, hebben het raadsadres 
ondertekend, te weten CPN-Haarlemmerpoort, 
^N-Spaamdam merbuurt, PPR wijkgroep

S^^dam^r-Zeehelden-Satliedenbuurt,
PS? Oud-West en de PvdA-afdeling Westerpark. 
En nu maar hopen, dat B en w  en de 
raadslelden voor onze argumenten en voor 
onze noodkreet open staan.
De gemeente Amsterdam moet de buurten de 
middelen gunnen om de buurt leefoaar te 
maken en te houden. De buurthuizen zijn van 
groot belang voor onze buurtsamenleving.

Nel Breedveld

B en w  hebben voorgesteld om /  462.000.- 
extra te bezuinigen op het buurthuiswerk in 
gebieden buiten de stadsdeelraden.
Dat is voor onze buurten volstrekt onaanvaard- 
baar.
De buurthuizen zijn al tot het absolute mini- 
mum gekort de laatste jaren. Ruim 20 buurtor- 
ganisaties, waarbij w o o ,  c w s ,  AKZ, scho- 
len, kerken, SAN, bejaardenvereniging, heb- 
ben gezamenlijk een raadsadres tegen dit voor- 
stel geschreven. Daarin wordt uitgelegd van 
welk belang de buurthuizen Verzet en De 
Piraat zijn voor de buurten. Verdere afbraak 
van het werk is niet meer mogelijk. Ook

DE VROUWEN VAN DE HEMEL

AngëeEtöundiEssaniba M

Dansvoorstelling
Kleding; het karakteristieke van de personages 
wordt niet alleen benadrukt door de kostuums, 
maar ook door lichaamsbeschilderingen. 
Speeltijd 60 minuten.
Tezien: donderdag 2 Première t/m zaterdag 4 
februari.

“De vrouwen van de hemel” zo luidt de titel 
van de nieuwe dansproduktie van theatergroep 
Hanascine. Script: Angele Etoudi Essamba, 
choreografie: Angele Etoudi Essamba en Henk 
Shakison. Het verhaal speelt in de Afrikaanse 
savanne, op een plek waar vier weelderige 
bomen staan. Die bomen symboliseren vier 
elementen, vruchtbaarheid, water, dwaasheid 
en vuur. De vier hoofdpersonen Nsa, Eba, 
Mimfoumou en Elouma vertegenwoordigen de- 
ze elementen. Nsa brengt Eba, Mimfoumou en 
Elouma ter wereld. Zij leidt elk kind naar een 
voor haar bestemde levensboom en verdwijnt 
weer in het woud. Hoewel ze op de achtergrond 
aanwezig blijft bemoeit zij zich nauwelijks met 
de kinderen; zij moeten zelf in de natuur 
opgroeien. De drie los van elkaar staande 
kinderen zullen elkaar weer moeten vinden om 
een eenheid te vormen. Uit die eenheid herreist 
een nieuwe moederfiguur die weer een nieuw 
leven voortbrengt. De dwaasheid is degene die 
deze samensmelting - het emotionele hoogte- 
punt van de dansvoorstelling - tot stand brengt. 
Op het moment dat water en vuur haar herken- 
nen, zien zij in haar hun eigen dwaasheid en die 
van elkaar. Daardoor komt de onderlinge 
acceptatie tot stand.

De muziek is gebaseerd op Afrikaanse ritmes. 
De bezetting bevat naast de traditionele instru- 
menten, zoals de djembe en de sabar, ook 
moderne, zoals saxophone en synthesizer.

K indervoorstellingen
Elke zondagmiddag een kindervoorstelling. Op 
zondag 5 febr. Theatergroep Narcis met ” Dé 
geheimzinnige rots” (vanaf 5 jr) zondag 12 
Pieter Baalbergen en Julia de Vlaming met ،،De 
stapvoetreizigers” (4-9 jr) zondag 19 Spekkies 
met “ Oeps, rode ijsbeer zoekt omkleurhoning’’ 
(4-8 jr) zondag 26 V .O.F. Poppenspeeltheater 
met “ Slapend water” (vanaf 5 jr).

Verder nog:
don. 9 t/m zat. 11 Theatergroep Lamagul 
(stagedoor succes!) met de voorstelling “ Voya- 
ge to tomorrow” , don. 16 t/m zat. 18 Dreaming 
Lizards met de dansvoorstelling “Quartetto per 
sette” (choreografie: Rob Stuyf) en ”Forgotten 
Shores” (choreografie: Shams Johannes Bo- 
nig), don. 23 en vrij. 24 febr. N ^ach tthea ter 
met de dansvoorstelling “ Nanacht” .

Een góéd voornemen ٢٠٠٢ ل989!إأ
K leding maken
Tijd: vrijdagmorgen 9‘.30-11.30 
Kosten: 5 lessen /  20.- 
Begeleiding: Fatima en Paulien

Werken m et k lei
Tijd: donderdagmorgen 9.30-11.30 
Kosten: 5 lessen /  25.- 
Begeleiding: Karin Vronen

Dam- schaakclub
(beginners/gevorderden)
Tijd: maandagavond 19.30 
Kosten: /  1.50 per keer 
Begeleiding: Toon

Een goed vqornemen voor volgend jaar voor u 
kan zijn, om u eens aan te melden bij een club 
of kursus in ons buurthuis Verzet. Het zijn alle 
betaalbare clubs/kursusşen, makkelijk te berei- 
ken, u ontmoet eens andere mensen en de 
gezelligheid staat bij ons altijd voorop؛!!

م دي ا ا ال ا ح ا,م ا1ال1ي ا ال

Hcmbrugstraat 156 
1013 xc  Amsterdam 
Telefoon: 840124

Verder zijn er nog véééééél meer dingen te 
doen, maar dat kunt u lezen o.a. in ons 
programmaboekje! Schroom niet en kom 
eens langs! Er is vâst iets voor u bij! Voor 
informatie kunt u vragen naar Katrien van 
Haaster.

Er zijn nog plaatsen vrij bij de volgende 
clubs/kursussep:

Volksdansen
Tijd: Woensdagmiddag 13.30-15.00 
Kosten: 5 lessen / 20.- 
Begeleiding: Annie Offringa

E ngels
beginners/gevorderden 
Tijd: dinsdagavond 19.00-20.00; 20.00-21.00 
Kosten: 5 lessen / 20.- 
Begeleiding: Mavis Patrick

Jazz-ballet
Tijd: dinsdagavond 20.00-21.00 
Kosten: 5 lessen ƒ 20.- 
Begeleiding: nog niet bekend
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MARIJKE HAANRAADTS VERTROKKEN 
UIT DE ZEEHELDENBUURT

De Zoutpot

KOM NAAR u w BUURT SPEELOTHEEK.

Een speelotheek heeft wel iets weg van een 
bibliotheek. In plaats van boeken wordt er 
eehter speelgoed uitgeleend. Iedereen kan lid 
worden van de speelotheek. Dus niet alleen 
kinderen, maar ook vaders, moeders, opa’s en 
oma’s. Ook als je geen kinderen of kleinkinde- 
ren hebt, maar gewoon van gzelsehapsspel- 
letjes of puzzelen houdt. Buiten het lenen van 
speelgoed is er voor de kinderen ook de 
mogelijkheid om tijdens de uitleenuren samen 
te spelen. Een speelotheek biedt uw kind de 
mogelijkheid om met zeer versehillend speel- 
goed kennis te maken. Het speelgoed dat we in 
huis hebben is onderverdeeld in verschillende 
eategorieën:

A. Bouw- en construetiemateriaal:
lego, lego-duplo, lego-fabuland, nopper, hou- 
ten blokken, sio-montage enz.
B. Bewegingsmateriaal:

loopauto’s, fietsjes, hobbelpaard, stelten, ska- 
te-board, rolschaatsen enz.
€ ٠ F^ne motor̂؛ /z  :ke ontwikkeling[؛gI؛ntu؛
sorteerdozen, rijgfiguren, baby activity centre, 
muziekinstrumentjes, box speelgoed enz.
D. Fantasie materiaal:

poppen; dokterskoffers, pakhuizen, garage, 
schooltje, br^dw eerkazerne, fornuizen enz.
£ ٠ Fuzzes en lotto’s:
Dick Bruna puzzels, houten puzzels met wie- 
len, puzzels met knoppen, houten vloerpuzzels, 
vruchtenlotto, dierenlotto enz.
F. Gezelschapsspellen:

dammen, schaken, vier op een rij. Yahtzee, 
sjoelbak, tafelvoetbalspel, rummikub, risk, 
twister, pisa enz.

Dit is natuurlijk slechts een kleine greep uit ons 
totale aanbod. Het speelgoed wordt regelmatig 
uitgebreid en zonodig vernieuwd. Al het speel- 
goed dat wij uitlenen staat overzichtelijk per 
rubriek gerangschikt in onze catalogi, voorzien 
van afbeeldingen en prijzen.
Lid worden van de ̂eelo theek ̂ost voor een 
halfjaar / 5.- en voor een heel jaar / 10.-. Het 
geleende speelgoed mag voor 3 weken mee 
naar huis genomen worden. Daarna moet het 
weer ingeleverd worden en kan men wat anders 
uitkiezen. Gezinnen met 1 kind mogen 1 stuk 
speelgoed lenen, gezinnen met meer dan 1 kind 
maximaal 2 stukken speelgoed.
Kom gerust eens langs in uw speelotheek. Het 
is vrijblijvend en koffie of thee staat klaar.
Wij zijn drie maal per week open: 
op maandagavond van 18.45 tot 20.00 uur; op 
donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur; en 
op vrijdagochtend ٨^٧  09.45 tot 11.15 uur.
Medewerk(st)ers van speelotheek De Zoutpot 

Bert, Marijke, Rinus, Annie, Trudy,
Yvonne en Gerda

groep van onze buurt regelmatig nuttige gege- 
vens verstrekt; ze deed ook mee met anti- 
racisme akties en kollektes.

Buurt in opschudding
Haar laatse volhardende speurtocht heeft onze 
huurt voor veel ellende bespaard. Marijke 
konkludeerde, na vele telefoontjes, dat de 
hevige trillingen, die een flink aantal woningen 
met ongeregelde tussenpozen op de fundamen- 
ten deed schudden, werden veroorzaakt door 
het uit balans zijn van de brug Tasmanstraat/ 
Van Diemenstraat. Uit dank hebben de ambte- 
naren van de afdeling Bruggen haar en andere 
buurtbewoners na het weer in orde brengen van 
de brug, uitgenodigd voor een zogenaamde 
“proefwip” . In de enorme ondergrondse ruimte 
onder de brug, konden we zien hoe de brug 
geopend wordt. Met de hand kan het gevaarte 
zelfs via een soort fietsketting al worden open- 
gedraaid. Buurtkrantfotograaf Tony Newitt 
maakt foto’s van dit spektakel én van Marijke. 
Marijke, het ga je goed. Het is te hopen, dat 
andere buurtbewoners/-bewoonsters je fakkel 
zullen overnemen. De buurt is het waard.

Nel Breedveld

Een bij velen bekende buurtbewoonster uit de 
Roggeveenstraat is in december verhuisd naar 
de Midden Akervelderpoler, naar een Amster- 
dams benedenhuis met een tuintje, samen met 
haar man Dick en zoon Joost.
Marijke (vaak in de buurt gesignaleerd; nooit 
om kommentaar verlegen zittend) met haar 
roodharige krullen en stevig postuur, is nog 
helemaal niet weg te denken uit de buurt.

A ktiviste
Ze was een betrouwbaar vrijwilligster in de 
uitlening van de speelotheek Zoutpot; eigenlijk 
kan de Zoutpot haar niet missen. Bij veel 5 mei 
feesten in de buurt heeft ze mee geholpen er 
een succes van te maken. Onvermoeibaar was 
ze in de weer als het om straattuintjes, planten- 
bakken, of ander buurtgroen ging. Ontelbaar 
zijn de telefoontjes die ze met allerlei instanties 
heeft gepleegd over gaten in het wegdek, over 
de reiniging, over kleine en grote missertjes van 
het gemeentelijk apparaat. Heel dikwijls had 
haar vasthoudendheid en haar individuele 
doorzettingsvermogen het gewenste resultaat. 
Op de Elisabeth-Faulusschool was zij een ge- 
waardeerd ouder/vrijwilligster, o p het gebied 
van anti-racisme, heeft ze de anti-fascisme

foto: Newitt Photography

eJlts®hap Barentszpl®i" blijven؛؛f ** E  Posta

r a

Informatie te verkrijgen bij Hellen Velders, 
sportbuurtwerkster in de s^arndam m erbuurt, 
tel■: 863922 of 847172.
Tot ziens op de achttiende, KOMT ALLEN, 

GROETJES, HELLEN. 
Schoenen met zwarte zolen zijn helaas niet 
toegestaan.

VOETBALTOERNOOI
VOOR
BUURTINSTANTIES
Bij deze nodig ik u allen weer uit om deel te 
nemen aan het jaarlijks gehouden voetbaltoer- 
nooi voor buurtinstanties. Het toernooi wordt 
gehouden op zaterdag 21 januari van ló.OOtot 
19.00 uur in de Bredius sporthal. ا م م

Het team mag bestaan uit 4 veldspelers, 1 
doelverdediger en eventueel 3 wisselspelers.
In het team moet minimaal één vrouw meespe-

Ik zou graag voor woensdag 18 januari van 
jullie horen of jullie met één of meerdere teams 
meedoen.

Voorkoming Misdrijven ls een zaak

foto: Newitt Fhotography

Voor de bejaarden, en voor de mensen die 
minder goed ter been zijn, is het van veel 
belang dat in onze eigen buurt geld opgenomen 
kan worden. Daarom zouden ook buurtbewo- 
ners die buiten de buurt werken, en elders een 
postkantoor gebruiken, uit solidariteit kunnen 
besluiten, om zich te laten overschrijven naar 
het Barentszplein. Helaas hebben de laatste tijd 
enkele winkels in onze huurt hun deur moeten 
sluiten. Laten we er met elkaar voor zorgen, 
dat het post-agentschap kan blijven bestaan.

Nel Breedveld 
— — 5

In de Zeeheldenbuurt is in de sigarenwinkel 
van w .v.d . Nooy een gemeente/postgiro kan- 
toortje. Je kunt er elke werkdag tussen 8.30 uur 
en 16.00 utir geld opnemen; alleen op dinsdag is 
het gesloten. Nu de PTT wordt “geprivati- 
seerd” (dat wil zeggen; niet meer van de 
overheid is), is het opnieuw van groot belang 
voor de buurt, dat het kantoortje kan blijven 
bestaan. Daarom moet het er drukker worden. 
Eigenlijk zouden daarom alle buurtbewoners 
die post- of gemeentegiro hebben moeten 
overwegen om het kantoor te gaan gebruiken. 
Bij voorbeeld om betaalkaarten af te halen, of 
om een kas-cheque te innen.

afdeling Voorkoming Misdrijven die u kan 
adviseren over tal van maatregelen die u kunt 
nemen die de kans verkleinen dat juist u 
slachtoffer wordt van de eerder genoemde 
misdrijven.

??Rwljkgroe?
opgericht
In verband met de toekomstige stadsdeelraad 
(1990) in de spaarndammer-, Zeehelden-, 
Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt, is er een 
wijkgroep van de Folitieke Fartij Radikalen 
opgericht.
De kontaktpersoon van de wijkgroep is Sipko 
Veeneman, le Kostverlorenstraat 13’” , tel. 
overdag 5484966; ’s avonds 829823. De ,,roep- 
naam” van de wijkgroep is: FFR Spaa-Zee- 
Staats.

van de politie en ٧ ١ !
Amsterdam wordt als zoveel steden geplaagd 
door veel voorkomende criminaliteit, zoals 
inbraken in woningen, winkels en auto’s, van- 
dalisme en auto- en fietsdiefstal.

De Amsterdamse politie doet al het mogelijke 
om deze vorm van criminaliteit te bestrijden en 
heeft hoge prioriteit toegekend aan het tegen- 
gaan van deze misdrijven.

In verschillende delen van Amsterdam heeft de 
politie speciale akties en projecten gestart of 
gaat dat in de toekomst doen. In de strijd tegen 
de massaal gepleegde criminaliteit heeft de 
politie uw hulp nodig; immers u bent verant- 
woordelijk voor uw eigendommen.
Ieder politiedistrict in Amsterdam heeft een



VROUWEN UIT DE 
SPAARNDAMMER EN 
ZEEHELDENBUURT 
OPGELETN!

Ook in 1989 wordt er weer een uitgebreide viering van de internationale vrouwendag 
georganiseerd op 8 maart a.s. in het Polanentheater.
Het centrale thema in onze buurt is dit jaar „VROUW EN EN W ERKG ELEG EN H EID ” . 
Maar naast het thema zal er ook weer een uitgebreid kultureel programma zijn met 
optredens van diverse vrouwengroepen.
Het 8-maart komité 1989 was dit jaar van plan op of rond 8 maart een expositie te 
organiseren van werk van kunstenaressen uit de buurt.
Daartoe roepen wij vrouwen uit de spaarndammer- of Zeeheldenbuurt (of omliggende 
buurten) op die schilderen, of beeldhouwen, of fotograferen, of tekenen, of grafisch werk 
maken, keramiek maken of anderzins met beeldende kunst bezig zijn, zich te melden bij het 
8-m aart kom ité

Wij kunnen wanneer wij voldoende aanmeldingen hebben kijken in wat voor vorm één en 
ander geëxposeerd zou kunnen worden op 8 maart.
Op die manier kunnen veel vrouwen uit de buurt kennismaken met het werk van 
kunstenaressen uit de buurt.
Ook wanneer je dingen maakt die niet vallen in het hierboven genoemde rijtje, maar 
waarvan je zelf vindt dat het mooi is, bel ons op en geef je op als deelneemster.
Aanmelden bij Wijkopbouworgaan spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, Polanenstraat 174, 
tel.: 829773 (vragen naar Tonny Mulder).
Bij de voorbereidingen maar ook op 8 maart zelf kunnen wij nog vele vrouwen gebruiken. 
Dus wanneer je wat tijd hebt en het leuk vindt meld je dan bij ons aan. Vooral voor de 
kinderopvang op 8 maart zelf zijn nog wat vrouwen nodig zodat we elkaar wat kunnen 
afwisselen-

Alle vrouwen zijn van harte welkom.

MAX HAVELAAR KOFFIE
آ:' آ آ ء 'ؤ

مر ب *م ،ز.

N V
إ ح وآم ء أ م م 'ء

Uw keuze voor Max Havelaar koffie is een 
teken van solidariteit met de Derde Wereld. 
Tevens is het ook een signaal dat we op een 
andere manier kunnen ,,handelen” , een 
rechtvaardige manier. Voor u betekent deze 
handelwijze een paar dubbeltjes meer voor een 
pak goede koffie. Een paar dubbeltjes voor de 
toekom st van de Derde Wereld.

Max Havelaar koffie is in onze buurten te koop; 
in de Zeeheldenbuurt:

Firma, Van Hoorn, 
Ba.rentzstra.a1؛
in de ̂arn d am m erb u u rt:

Dagmarkt

Als de buurtkrantredaktie nog verkoopadressen 
van Max Havelaar koffie in de buurt vergeten 
mocht zijn, dan horen we dat graag. We 
vermelden de winkel dan in de volgende Buurt- 
krant.

Op zondag 5 februari is er een

rommelmarkt

in buurthuis De ?iraat, Houtmanstraat 2, 
van 12.00 tot 16.00 uur.

u kunt voor die dag een tafel bespreken 
om uw spulletjes te verkopen. Dat kost u 
/ 10,-. Doet u dit wel voor 31 januari. 
Tel.: 24 75 89. Voor bezoekers bedraagt 
de entreeprijs

Een nieuwjaarsgroet 
aan Alexandra ,

إ)ف ء ا ء ه » ا

In Hilversum bestaat er grote steun aan Radio 
Freedom. Behalve de EO en de TROS die niet 
meedoen omdat het politiek gericht is, doen 
medewerkers van alle omroepcn mee.
De uitzendingen van Radio Freedom gaan niet 
alleen over het ANC, ook ander nieuws over 
b.v. de kerken of de vrouwenbeweging e.d. 
wordt gebracht.
Radio Freedom heeft veel invloed op de men- 
sen.
B.v. vlak voor de verkiezingen zonden zij elke 
uitzending een kort spotje uit om niet te gaan 
stemmen, dit heeft zeer duidelijk resultaat

Vrijdag 9 december organiseerden wij met de 
anti-fascisme werkgroep een avond in het be- 
jaardenhuis de Bogt/Westerbeer om een opna- 
me te maken voor Radio Freedom. Iedereen uit 
de buurt kon een nieuwjaarsgroet doen aan de 
bewoners van Alexandra. Alhoewel de toeloop 
in het begin van de avond nogal matig was, 
werd het uiteindelijk een zeer geslaagde avond. 
De bijeenkomst begon met een optreden van 
het trio Albero. Na een welkomstwoord van 
Gerarda (lid van de AF-werkgroep) vertelden 
Dhr. Oosterbaan (werkzaam bij de NOS en 
aktief voor Radio Freedom) ons het een en 
ander over Radio Freedom. Hij vergeleek 
Radio Freedom met Radio Oranje in de tweede 
wereldoorlog. Radio Freedom zendt uit op de 
legale zenders in landen rondom Zuid-Afrika. 
In Zuid-Afrika zelf is het verboden om ernaar 
te luisteren, Radio Freedom brengt nl. het 
nieuws dat in Zuid-Afrika zelf niet wordt 
verteld.
Omdat Radio Freedom nauwelijks apparatuur 
of faciliteiten heeft, besloten medewerkers van 
de omroepen in Hilversum fondsen te werven 
en geld in te zamelen om apparatuur te kopen. 
Radio Freedom zendt iedere dag uit en er 
wordt zeer veel naar geluisterd. Mensen vanuit

Lekkere koffie voor een 
eerlijke pr^s
Voor het derde jaar voert de Interkerkelijke 
Aktie voor Latijns-Amerika ,,Solidaridad” ak- 
tie voor ,,zuivere” koffie en kritisch konsumen- 
tengedrag.
Op de achtergrond van de campagne speelt de 
thematiek van het werelvoedselvraagstuk een 
centrale rol. Een toenemend aantal mensen 
lijdt honger en ondervoeding is in Latijns- 
Amerika aan de orde van de dag.
Aan de andere kant hebben de rijke landen de 
touwtjes van het w ereldhdelssysteem stevig 
in handen. Kleine boeren en boerinnen hebben 
zelf nauwelijks invloed op de prijs die ze voor 
hun produkten ontvangen. Ze verdienen niet 
eens voldoende voor de aanschaf van de dage- 
lijkse levensbehoeften. In het land zelf is het de 
rijke bovenlaag — tussenhandelaren en groot- 
grondbezitters — die de producenten lage 
prijzen biedt en woekerwinsten maakt.
Maar met Max Havelaar koffie is dat anders. 
Koffie met het Max Havelaar keurmerk komt 
rechtstreeks van kleine hoeren en boerinnen uit 
de koffie-producerende Derde Wereldlanden. 
Zij hebben zich verenigd in co^^peraties om 
daardoor sterker te staan wanneer de koffie 
verkocht moet worden.
Met die coöperaties wordt rechtstreeks gehan- 
deld op rechtvaardige voorwaarden. De ver- 
koopprijs gaat daardoor iets omhoog, met een 
paar dubbeltjes. Maar door de ̂ tschakeling 
van tussenhandel en speculanten is het resultaat 
dat het inkomen van boerengezinnen kan wor- 
den verdubbeld.
De ,,zuivere” koffie is onder het keurmerk van 
de stichting Max Havelaar in het gewone 
winkelsysteem verkrijgbaar.

foto: T. Mulder
gehad.
Na de uiteenzetting van Dhr. Oosterbaan ko- 
men er verschillende buurtbewoners hun 
nieuwjaarsgroet uitspreken.
Ook de internationale wordt door twee bewo- 
ners van de Bogt gezongen, wat veel ontroering 
teweeg bracht.
Het koor Morgenrood centrum treedt ook nog 
voor ons op met een aantal Zuidafrikaanse 
strijdliederen.
Daarna zijn een aantal dichters aan de beurt. 
Zij komen naar voren om hun poëzie voor te 
dragen en de avond wordt tenslotte afgesloten 
door het Trio Albero.
Al met al een zeer waardevolle avond.

Nicole Warners

hier zijn naar Zuidelijk Afrika gereisd om daar 
mensen de technische vaardigheden bij te 
brengen.
In Hilversum kun je soms ook iets ontvangen, 
zij krijgen bandjes opgestuurd en er is doorlo- 
pend contact met Radio Freedom.
Mensen uit Zuid-A frika komen ook hier voor 
een journalistieke opleiding.
Radio Freedom is niet alleen een nieuwsvoor- 
ziening voor de mensen in Zuid-Afrika, het 
geeft ook een hoop andere informatie.
Er is een 5e studio in Tanzania geopend en daar 
is een opleidingscentrum zodat de mensen niet 
meer voor hun opleiding naar Europa hoeven 
te komen. Er zijn plannen om Radio Freedom 
een eigen zender te geven die zo sterk is dat hij 
in heel Zuid-Afrika goed te ontvangen is.

Kursusnieuws:
Er is weer plaats bij de volgende kürsussen:

Yoga:
woensdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur. Kos- 
ten: / 40,- per 10 keer.

Biljarten voor vrouwen:
woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur. Kos- 
ten: / 40,- voor 10 keer.
Geeft u zich snel op bij het buurthuis, tel.: 
247589.

Voor meiden
Ben je ouder dan tien en jonger dan 15 jaar? 
Dan is dit iets voor jou؛؛! We starten 31 januari 
een grimeercursus. Houd je van opmaken, 
schminken en iets moois maken? Dan vind je 
dit vast heel leuk!
Op 31 januari is er een gratis inloop van 18.30 
tot 20.00 uur. Je kunt dan kijken wat we 
allemaal gaan doen. Bijvoorbeeld mannequins, 
heksen, en popsterren grimeren. Natuurlijk 
heb jij ook ideeën over wat je wilt schminken 
en dat kan ook.
Als we genoeg deelneemsters hebben, starten 
we 7 februari in buurthuis de Piraat De cursus 
is 10 weken, kost / 2,- per keer en duurt van
18.30 tot 20.00 uur.
De meiden uit de buurt zijn welkom, dus ook 
vanuit Verzet.

Voor meer informatie: buurthuis De Piraat, 
Houtmanstraat 2, 1013 MN Amsterdam, tel. 247589.
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AKTIVITEITENOVERZICHT 

DE B06T/WESTERBEER 

FEBRUARI

★ Iedere maandagmiddag: 14.00-16.00 uur: 
„Ouderensoos” . Grote zaal (gratis).

★ Iedere vrijdagmiddag: 15.00-17.00 uur: 
„Barmiddag” alle eonsumpties: /  1.-.

Zondag: 29 januari, 5 februari, 12 februari, 26
februari:

Klaverjasdrive 14.00-17.00 uur, Grote zaal. 
Deelname: / 1.- per persoon per keer.
Vrijdag 10 februari:
Karnaval! 20.00-23.00 uur Grote zaal.
Zéér beperkt aantal kaarten te koop!
Vanaf maandag 6 febr. bij de receptie / 5.- p.p. 
inelusief 2 eonsumptiebonnen.
Zondag: 19 februari:
Zondageoncert; 14.00-17.00 Grote zaal. Kaar- 
ten â / 3.- p.p. te koop bij de reeeptie van de 
Bogt vanaf ma. 13 februari.

OUDERENADVIESRAAD
Donderdag 2 maart om 14.00 uur wordt er in de 
Kooperen Knoop in de Staatsliedenbuurt een 
middag georganiseerd om ouderen te informe- 
ren over de te vormen ouderenadviesraad 
voor ons stadsdeel. Dit wordt bij uitstek het 
orgaan voor de toekomst dat de belangen van 
ouderen moet behartigen. Allerlei vragen op 
dit gebied kunt u deze middag stellen en zullen 
dan ook beantwoord worden.
Als u geïnteresseerd bent kunt u zieh opgeven 
bij een van de beide wijkposten, u kunt 
gehaald en gebraeht worden door de buurtbus 
en er staat een kopje koffie voor u klaar.
N.B. Wie kunnen beter de belangen van 
ouderen verdedigen en aan de kaak stellen dan 
de ouderen zelf?!!!

W^kpost voor ouderen 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 

Tel.: 829694

Wijkpost voor ouderen 
Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt 

Tel.: 844352

de versehillende mogelijkheden van deze vorm 
van wonen zijn. Gok zullen er mensen aanwe- 
zig zijn van De Woongroep spaarndammer- 
buurt (een woongroep voor ouderen uit de 
buurt), die nog wel enige nieuwe leden kan 
gebruiken. De voorliehtingsmiddag is helemaal 
vrijblijvend en iedereen is van harte

Woningen voor ouderen 

met groenvoorzieningen
Ytzen Tamminga

welkom- ٠

foto: Hugo Rompa

Meer inform atie؛
Comite wijkverbetering spaarndammerbuurt, 
Spaarndammerstraat 143, tel. 825853.

Voorliehtingsmiddag:
Woensdag 8 februari om 2 uur in het wijkop- 
bouworgaan, Polanenstraat 174.

elkaar een beetje in de gaten kunt houden en 
dat je elkaar kunt helpen als dat nodig is.

Over deze manier van wonen voor ouderen 
houden we binnenkort een voorliehtingsbijeen- 
komst. Ada Bolder van het Amsterdams Steun- 
punt Wonen zal dan vertellen en laten zien wat

Steeds meer ouderen willen graag zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen. In de mees- 
te gevallen wordt hier heel bewust voor geko- 
zen, maar in veel gevallen kan men ook niet 
anders. Voor de plaatsing in een bejaardencen- 
trum of aanleunwoningen komt men vaak nog 
niet in aanmerking of daar zijn lange waehtlijs- 
ten voor. Naast de vele voordelen heeft het 
zelfstandig blijven voor veel ouderen echter 
ook grote nadelen. Veel mensen vereenzamen 
en voelen zich alleen thuis niet meer veilig. 
Men is vaak bang dat ze iets zal overkomen en 
dat niemand het merkt.
Tegenwoordig is er voor deze groep bewoners 
een hele goede oplossing om de voor- en 
nadelen van het zelfstandig blijven wonen te 
combineren، We hebben het dan over groeps- 
woningen voor ouderen. Veel mensen zullen in 
eerste instantie woeden afgeschrikt door de 
naam groepswoningen؛ ze zijn bang dat ze met 
een groep samenwonen waar ze ook alles 
samen mee moeten doen. Dat hoeft echter 
helemaal niet zo te zijn. Elke groep beslist zelf 
wat ze samen of wat iedereen voor zichzelf wil 
doen. Het is ook mogelijk dat het een aantal 
zelfstandige kleine woningen zijn, waarbij een 
gemeenschappelijke ruimte als extra ruimte in 
het plan zit. Hier kunnen dan allerlei aktivitei- 
ten worden ondernomen, variërend van een 
kaartje leggen tot samen eten of af en toe een 
feestje houden. Behalve dat het vaak gezellig 
kan zijn heeft deze vorm van wonen ook het 
voordeel dat je je buren goed kent, dat je

Kosten: / 10.- voor leer- en oefenmateriaal, 
koffie/thee; •
Aanmelding: Wijkpost voor Guderen, Van 
Boetzelaerstraat 49, tel. 844352.
Wilt u snel reageren, want 15 februari is al de 
eerste ochtend.

INFORMATIE AAN OUDEREN 

IN DE KNEL

bank/girozaken een probleem voor u?
Om u op weg te helpen organiseert de Wijkpost 
voor Ouderen een serie ochtenden waar uitleg 
gegeven wordt en op een praktische manier 
deze zaken geoefend worden.

Wanneer: Op vijf achtereenvolgende woens- 
dagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur. Begin- 
nend op woensdag 15 februari 1989.
Waar: Op de Wijkpost voor Ouderen, Van 
Boetzelaerstraat 49 (zijstraat van de Van Hall- 
straat).

HOPELOOS
DIEF0RHUEREN
55-plussers oefenen in bellen/schrijven naar 
instanties en in het regelen van bank/girozaken. 
Wilt u een brief schrijven aan de huisbaas, maar 
u weet niet hoe? Ontvangt u wel eens formulie- 
ren van instanties die abacadabra voor u zijn? 
Wordt u ook wel eens door de telefoon afge- 
scheept als u klachten hebt? Is het regelen van

informatie aan ouderen. ,,Een degelijk oude- 
renbeleid kan het niet stellen zonder goede 
voorlichting. Ouderen kunnen vaak niet uit- 
gaan op informatie omdat ze de weg niet weten 
of de deur niet meer uitkomen. Bovendien zijn 
abonnementen op kranten vaak te duur. De 
ouderenpagina in een gratis huis-aan-huis blad 
en het radioprogramma zorgden ervoor dat 
velen niet van de buitenwereld werden afgesne- 
den” , aldus hun samenwerkingsverband het 
COSBO-Amsterdam (Centraal Orgaan Samen- 
werkende Bonden van Ouderen).
Het COSBO schreef in september reeds een 
brief aan wethouder Wildekamp, die onder 
andere over het ouderenbeleid gaat, met als 
doel de speciale pagina en het radioprogramma 
te behouden. Tot op heden bleef een antwoord 
uit. Het COSBO zal binnenkort de gemeente- 
raadsleden inlichten over wat er nu aan infor- 
matievoorziening aan ouderen verloren dreigt 
te gaan.

Noodoplossing
Aansluitend op deze signalering van de proble- 
men zal het COSBO de gemeenteraad officieel 
verzoeken om een snelle noodoplossing te 
creëren, omdat de behandeling van de ge- 
meentebegroting pas eind februari 1989 afge- 
rond is. Dat is voor de ouderenpagina en het 
ouderenprogramma te laat. ,,H et is zeer on- 
wenselijk als er een gat zou vallen in •de 
informatie aan ouderen, nog afgezien van alle 
organisatorische rompslomp en extra kosten 
om opnieuw te beginnen” , aldus het COSBO. 
Intussen wil het COSBO overleg voeren met 
wethouder Wildekamp om te bespreken of deze 
tijdens de begrotingsbehandeling een aanvul- 
lend voorstel aan de raad wil doen.

De Amsterdamse Ouderenbonden ANBO, 
COB en KBO zijn zeer ontstemd over het 
wegvallen van de speciale informatiepagina 
voor ouderen. Deze pagina verscheen iedere 
maand onder de titel ,,Oud Worden in Amster- 
dam” in het Amsterdams Stadsblad. Begin 
november werd de laatste uitgave uitgebracht. 
Door bezuinigingen van de gemeente op de 
Stichting Wijkvoorzieningen voor Bejaarden, 
die de pagina verzorgde, kon verdere verschij- 
ning niet meer doorgaan.
Per 1 januari 1989 zal ook het speciale radio- 
programma op Radio Stad, eveneens verzorgd 
door de Stichting Wijkvoorzieningen voor Be- 
jaarden, worden stopgezet. Daarnaast dreigt 
ook het algemene voorlichtingsblad ,,Stads- 
nieuws” van de gemeente zelf te verdwijnen. 
De ouderenbonden zeggen dat ze erg bezorgd 
zijn over de informatievoorziening aan oude- 
ren. In die mening worden zij bijgestaan door 
de Sociaal Raadslieden, het algemeen maat- 
schappelijk werk-Centrum (Blankenberg- 
stichting), het Katholiek Vrouwengilde en de 
Stichting Wijkvoorzieningen voor Bejaarden. 
De door de gemeenteraad ingestelde Advies- 
groep ,,Voorlichting aan minima” vindt dat als 
behalve ,,Stadsnieuws” ook de ouderenpagina 
verdwijnt, er twee belangrijke informatiekana- 
len voor de minima weg zijn. De Adviesgroep 
meent dat dit niet strookt met het gemeentelijk 
minimabeleid. Dat zegt dat ouderen (het over- 
grote deel van de Amsterdamse ouderen met 
alleen AOW valt onder de categorie minima) 
juist meer aandacht moeten krijgen. De Ad- 
viesgroep zal haar ongerustheid hierover aan de 
gemeente laten blijken.
Volgens de Amsterdamse ouderenbonden is 
het volstrekt ondoordacht te bezuinigen op de

Nieuwe plannen voor 1989
Goede voornemens maken met b^rekking tot een zinvolle tijdsbesteding is altijd 
belangrijk. Wat doet u zoal op de dag, in een week; bent u er tevreden mee? Zou u weleens 
iets anders willen, en het dagelijkse leven van alle dag gezélliger willen maken??? Leest u 
dan voorâl het onderstaande eens door, en kijk of er wat voor u bij isü!

AKTIVITEITEN VOOR OUDEREN
IN BUURTHUIS VERZET

In januari/februari gaan we een toneelgroep 
oprichten. Er zijn al enkele ' ٠ maar 
nieuwe enthousiaste mensen kunnen we heel 
goed gebruiken! We houden alles in eerste 
instantie in eigen kring; later kunnen we ver- 
dere stappen ondernemen, in de richting van 
optredens etc. ... wie weet!
Dan komt er, zoals elk jaar, weer een ouderen 
vakantieweek die we speciaal voor ouderen uit 
deze buurt organiseren tegen een redelijke 
prijs. De officiële folder komt binnenkort uit 
maar we kunnen alvast verklappen, dat we een 
prachtig oord gevonden hebben in Nunspeet op 
de prachtige Veluwe en temidden van de 
bossen!
Er zijn nog veel meer dingen te doen, zoals 
Engels voor beginners, Jazzballet voor de ,,wat 
vlotteren” onder u, werken met klei, kleding- 
maken etc.

Kom gerust eens praten en kijken of er wat 
voor u bij is! Alle informatie, de kosten (het is 
niet duur!) de tijden etc., kunt u krijgen van 
Katrien van Haaster. Ik ben er meestal op 
dins-, woens-, donder- en vrijdag. Schroom 
niet!

Er zijn allerhande aktiviteiten '
hier in het buurthuis, speciââl voor ouderen.
Er zijn bestaande clubs, zoals klaverjasclubs, 
biljartclubs en bingo’s door de hele week heen. 
Maar er zijn ook cursus-achtige clubs zoals een 
sehilderclub. Hierin leert u eenvoudig en onder 
deskundige begeleiding, te schilderen op aller- 
lei voorwerpen, maar u kunt ook meemaken 
hoe u een prachtig schilderijtje zelf kunt schil- 
deren!
Dan is er een Volksdansgroep, speciaal voor 
mensen van 50 jaar en ouder. Ook hierbij staat 
de gezelligheid centraal, terwijl u op een lichte 
manier uw conditie op peil kunt houden. Er 
worden u allerlei danspassen eigen gemaakt 
door een begeleidster die ook elders in de stad 
volksdansgroepen heeft opgestart voor oude- 
ren.
Dan is er nog plaats voor de donderdagmiddag 
elub. Deze club bestaat al jaren en bestaat uit 
vrouwen, die het leuk vinden met elkaar te 
handwerken, soms te sjoelen met elkaar, of 
gewoon gezellig kletsen. Ook gaan we soms 
met elkaar uit of heeft er iemand een idee om 
iets van handvaardigheid te gaan doen. Nét 
waar we op dat moment zin in hebben.



DEIJ-BOULEVARD: OPENBAAR VERVOER!
is de aansluiting van dit openbaar vervoermid- 
del op het regionale openbaar vervoer (treinen 
uit andere steden, bussen uit omliggende ge- 
meenten) en op het plaatselijk openbaar ver- 
voer in Amsterdam (bussen, trams, metro). De 
dienstregelingen zullen op elkaar moeten wor- 
den afgestemd, zodat de waehttijden bij het 
overstappen tot een minimum worden beperkt. 
Van minstens even groot belang zijn parkeer- 
voorzieningen bij de haltes van de sneltram, die 
overigens goed bereikbaar moeten zijn per 
auto. Op deze manier wordt het zogenaamde 
,,park and ride”-prineipe gestimuleerd. Auto- 
mobilisten rijden vanuit de omgeving van Am- 
sterdam naar de rand van de stad, naar een 
snelle halte van het openbaar vervoer, en 
vervolgen hun weg de stad in per openbaar 
vervoer. Zo wordt de binnenstad ontlast van 
autoverkeer.

Noodzaak voor 
integraal plan
Als het de gemeente Amsterdam ernst is met 
het stimuleren van het openbaar vervoer zal er 
een integraal plan moeten komen. Het binnen- 
stedelijk openbaar vervoer moet hierin aange- 
sloten worden op het regionale trein-, metro/ 
sneltram- en busverkeer. Onlangs heeft de 
?rovineiaal ?lanologisehe Dienst Noord- 
Holland een rapport uitgebraeht met de titel 
,,Openbaar Vervoer-visie Noord-Holland 
2015” . Dit rapport kan een goede basis vormen 
voor verdere planvorming. Het is niet verant- 
woord om alleen op basis van de notitie ,,Weg 
en Rail” een beslissing te nemen over weg en 
openbaar vervoer voor de IJ-oevers. Daarvoor 
nemen de IJ-oevers een te erueiale positie in 
binnen het hele openbaar vervoer- en wegen- 
stelsel van de regio Amsterdam.

sehaars, er dient zuinig mee omgesprongen te 
worden. Het ruimtebeslag per reiziger voor 
autovervoer is vele malen groter dan voor 
openbaar vervoer. Een brede autoweg langs de 
IJ-oever betekent een forse aanslag op de 
kwaliteit van het gebied. Eén van de gemeente- 
lijke doelstellingen bij de ontwikkeling van de 
IJ-oevers en speeiaal voor het eentrale gedeelte 
is het ereëren van een ,,aangenaam verblijfskli- 
maat” aan het IJ. Deze doelstelling is niet te 
combineren met een optimale bereikbaarheid 
van de centrale IJ-oevers voor auto’s.

Gemeentebeleid
De gemeente Amsterdam heeft het stimuleren 
van het openbaar vervoer hoog in haar vaandel 
staan. Een co n se^en t beleid zou betekenen 
dat ook voor de bereikbaarheid van de IJ- 
oevers het zwaartepunt bij het openbaar ver- 
voer zou komen te liggen.
Het gemeentelijk uitgangspunt is een sneltram- 
ring rond Amsterdam. Het traject Amsterdam 
CS-Sloterdijk vormt een onderdeel van deze 
ring. Als de ring is gerealiseerd kan snel van de 
ene kant van de stad naar de andere kant 
gereisd worden waarbij het drukke centrum 
vermeden kan worden. De sneltram is een 
essentiële schakel in de verbetering ̂an het 
openbaar vervoer. De reistijden zijn kort door- 
dat de tram een vrije baan heeft, kruisingsvrij 
op de ,,begane grond” (maaiveldnivo) dan wel 
door de lucht (op zogenaamde flyovers) of 
onder de grond (metro). Bovendien zijn de 
afstanden tussen de haltes groot, zodat niet zo 
vaak gestopt hoeft te worden.
Met alleen de aanleg van een sneltram is de 
ppenbaar vervoer-problematiek in Amsterdam 
echter niet opgelost. Zoals gezegd vormt de 
sneltram slechts een schakel. Van groot belang

en de Tasman- en Van Diemenstraat, de 
spuigaten uitloopt. Op dinsdag 10 januari jl. is 
door kinderen van de school aan de Van 
Diemenstraat en hun begeleiders aktie gevoerd 
tegen deze ontoelaatbare luchtvervuiling die 
hun gezondheid bedreigt.

F iles
Bovendien raken de wegen, vooral rond en in 
de grote steden, overvol. Uitbreiding van het 
wegennet biedt geen strukturele oplossing. 
Files worden slechts verplaatst of tijdelijk 
verminderd totdat de nieuwe weg zoveel ver- 
keer heeft aangetrokken dat het weer vast 
staat. Het woon-werkverkeer is een belangrijke 
veroorzaker van de files in de spitsuren. Het 
landelijk beleid wordt dan ook gericht op het 
terugdringen van dit autoverkeer. In het nieu- 
we concept Structuurschema Verkeer en Ver- 
voer, dat in november 1988 is uitgebracht, 
wordt dit beleid nader uitgewerkt. De forensen 
moeten worden gestimuleerd om het openbaar 
vervoer te nemen. Een nadruk op het openbaar 
vervoer bij het realiseren van de bereikbaar- 
heid van de IJ-as is dus in overeenstemming 
met het landelijk beleid.

Voordelen 
openbaar vervoer
Ten tweede: een goede bereikbaarheid per 
openbaar vervoer biedt meer zekerheid dan een 
bereikbaarheid voor autoverkeer. Autoverkeer 
heeft altijd te maken met filevorming, waar- 
door de reistijd wordt verlerigd. Daarbij komen 
nog eens de parkeerproblemen. Door gebruik 
van het openbaar vervoer zijn deze vertragin- 
gen te vermijden. Voorwaarde is wel een 
hoogwaardige openbaar vervoervoorziening 
met een vaste dienstregeling, korte wachttijden 
en aansluiting op aanvullend openbaar vervoer.

Knooppunt
Het derde argument betreft de ligging van het 
gebied. De IJ-oevers liggen rond het belang- 
rijkste knooppunt van het openbaar vervoer in 
Nederland, het Amsterdams Centraal Station. 
Hier komen trein-, bus-, metro- en tramverbin- 
dingen uit de regio en de stad samen. Het gaat 
hier dus om een toplocatie ٧ ٠ ٠ ٢  het openbaar 
vervoer. Daar moet optimaal gebruik van 
worden gemaakt.

Schaarse ruim te
Het vierde en zeker niet onbelangrijkste argu- 
ment heeft betrekking op de aard van het 
gebied. Het centrale deel van de IJ-as, de 
westelijke en centrale zuidoever, is inderdaad 
niet meer dan eep oever, een smalle strook 
grond aan het IJ. De ruimte in dit gebied is

In de buurtkrant van november is reeds mei- 
ding gemaakt van het verschijnen van de 
gemeentelijke notitie ,,Weg en Rail voor de 
IJ-as” . In ,,Weg en Rail” wordt op basis van 
het verwachte aantal arbeidsplaatsen en wonin- 
gen in 1995 en 2000+ de benodigde capaciteit 
van de wegen en van het openbaar vervoer voor 
de IJ-as geraamd, o p basis van deze ramingen 
wordt geadviseerd voor de aanleg van een 2x2 
strooks autoweg zowel ten oosten als ten westen 
van het C.S. en van een hoogwaardige open- 
baar vervoervoorziening, een sneltram.

Politieke beslu itvorm ing
Inmiddels is de tijd aangebroken dat er politie- 
ke besluitvorming moet plaatsvinden over zo- 
wel de capaciteit van de weg (het aantal 
rijstroken) als de openbaar vervoervoorziening. 
Op 13 februari a.s. komt ,,Weg en Rail” in de 
commissie van bijstand aan de orde. De wet- 
houder zal eerst de commissie van bijstand en 
later de gemeenteraad verzoeken om het in de 
notitie geformuleerde advies te volgen.

Buurtstandpunt
Voor de politieke besluitvorming moet het 
maatschappelijk overleg zijn afgerond. Vanuit 
de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt worden 
in het overleg met de gemeente de standpunten 
naar voren gebracht en wordt een reactie naar 
de projektgroep gestuurd. Het standpunt van 
het wijkopbouworgaan ten aanzien van de IJ- 
boulevard voor auto’s is bekend. In bovenge- 
noemde buurtkrant is nog eens uiteengezet dat 
vastgehouden wordt aan een 2x1 strooks weg. 
Het zal echter iedereen duidelijk zijn dat een 
goede bereikbaarheid een basisvoorwaarde is 
voor het slagen van de I^oever^w ikkelingen . 
Deze bereikbaarheid zal dus vooral met het 
openbaar vervoer moeten worden bereikt. 
Daarom pleit het wijkopbouworgaan met 
kracht voor een optimale voorziening voor het 
openbaar vervoer aan de IJ-oever. Op woens- 
dag 8 februari a.s. organiseert het wijkopbouw- 
orgaan een forum over het openbaar vervoer 
aan de IJ-oevers om de argumenten nog eens 
duidelijk op tafel te krijgen (zie oproep elders 
in dit blad). In dit artikel wórdt een aantal 
hoofdargumenten opgesomd.

M ilieu en auto
Ten eerste dringt in steeds bredere lagen van de 
bevolking het besef door dat het autogebruik 
beperkt moet worden. Het autoverkeer is een 
milieuvervuiler bij uitstek. In de buurtkranten 
van november en januari jl. is uitgebreid 
bericht over de stikstofdioxidevervuiling die in 
deze buurt, vooral langs de Spaarndammerdijk
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13.00 uur v©©rbereiding 8 maart

20.00 uur dagelijks bestuur

14.00-16.00 uur Marokkaans spreekuur

herdenking februaristaking op het J©nas 
Daniël Meyerplein
13.00 uur voorbereiding 8 maart
20.00 uur vergadering AKZ in het Turf- 
schip, Roggeveenstraat 12

maandag
20 februari 
dinsdag
21 februari 
donderdag 
23 februari 
zaterdag 
25 februari 
maandag 
2? februari

Inleverdata 7 februari Verseh^ningsdatum: 23 februari
voor buurtkrant: 7 maart 23 maart

11 april 27 april
9 mei 25 mei
6 juni 22 juni

Wilt u dat uw aktiviteit ook verm eld 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 niet 
doorgaan van vergaderingen en bijeenkomsten. Wilt u het zeker weten bel dan 
even met de administratie van het wijkopbouworgaan tel. 829773.

19.30 uur Anti-faseisme werkgroep

14.00-16.00 uur Marokkaans spreekuur
20.00 uur cws, Spaarndammerstraat 143
13.00 uur vooroverleg 8 maart viering

sluiting kopij buurtkrant maart
19.00 uur vergadering redaktie buurtkrant
20.00 uur vergadering van het dagelijks 
bestuur
14.00-16.00 uur Marokkaans spreekuur
20.00 uur vergadering van het IJ-as deelge- 
biedoverleg op het stadhuis
20.00 uur Beheergroep Openbare Ruimte 
.op de Tasmanstraat 11-a
20.00 uur woonoverleg, Tasmanstraat 11-a
20.00 uur vergadering werkgroep IJ-as-west
19.30 uur vrouwenoverleg wijkraad

14.00-16.00 uur Marokkaans spreekuur
20.00 uur vergadering wijkraad

Woensdag
1 februari 
donderdag
2 februari 
maandag
6 februari 
dinsdag
7 februari

donderdag 
9 februari

maandag
13 februari 
dinsdag
14 februari 
woensdag
15 februari 
donderdag
16 februari


