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kosten bedragen slechts /  20.-, inbegrepen het 
cursusmateriaal W.O . zaaigoed.
Voor belangstellenden, die op dit moment niet 
over een eigen stukje grond beschikken, heeft 
de Stichting Beheer gedurende dit jaar een 
stukje grond ter beschikking, zodat het geleer- 
de in de praktijk gebracht kan worden.
Wilt u meedoen dan dient u zich op te geven bij 
de Stichting Beheer, ?olanenstraat 174, tel. 
860578 voor 8 mei a.s. Deelnam e is beperkt, 
dus haast !ل إ

CURSUS TUINIEREN VOOR 
BEGINNERS EN 
GEVORDERDEN
Evenals vorig jaar organiseert de Stichting 
Beheer Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt dit 
jaar weer een cursus tuinieren voor buurtbewo، 
ners. Deze cursus wordt wederom gegeven 
door Bert Idema, voor velen bekend van de 
schoolwerktuinen.
In deze op de praktijk gerichte cursus leert u 
al ■doende hoe u optimaal resultaat kunt halen 
uit een stukje grond, dat u bewerkt.
De cursus is zo opgebouwd dat u begint met de 
grond in een optimale conditie te krijgen, 
vervolgens hoe u kunt zorgen dat het zaad 
uitkomt en tot volledige wasdom kan komen. 
Wie zaait zal niet vanzelfsprekend oogsten! 
Naast aandacht aan gewassen zoals bloemkool 
en spinazie e.d. zal speciale aandacht worden 
besteed aan minder bekende en buitenlandse 
groente soorten. E .e .a . zal worden afgewisseld 
met informatie over het telen van ' 
stekken en snoeien. Tijdens deze lessen is er 
voor de deelnemers de mogelijkheid ٥^  pro- 
blemen en vragen vanuit hun eigen praktijk 
voor te leggen aan de cursusleider.
De cursus bestaat uit acht lessen en wordt in 
overleg met de deelnemers gepland, in de 
periode van half mei tot en met augustus. De

EEN GRATIS TUIN 

IN ٠ ٠  EIGEN BUURT
SCHOFFELTUINEN VAN ±  20 m’

■N DE NABIJHEID VAN DE 
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SPAAR^ M ^ / ZEEHEI D ENRI I I I RT
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GEEN VRIJHEID ZONDER VREDE

Het 4-5 mei programma van de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt

4 mei

Op 4 mei zal er een stille tocht door de buurt 
plaats vinden. H et vertrekpunt is de tunnel in 
de Spaarndam m erstraat en de deelnemers voor 
deze tocht worden om 19.00 uur verwacht. 
Vanaf de tunnel gaan we de Zaanstraat in, door 
de A drichem straat, de H outrijkstraat, door 
naar het Zaandamm erplein en de Oostzaan- 
straat waar tenslotte op het Zaanhof de herden- 
king op plechtige wijze zal plaats vinden. Bij 
het monument zal de Nederlandse vlag gehesen 
worden. Daarna zal er in de Bogt een kort 
programma zijn, dit begint om 21.00 uur.

ة  mei

De viering van 5 mei zal in de spaarndam m er- 
buurtm  de H outrijkstraat plaats vinden. Vanaf
11.00 uur staan aan beide kanten kramen waar 

zowel particulieren als winkeliers hun spullen 
tijdens de vrijmarkt kunnen uitstallen en verko-

Voor de kinderen zullen gedurende de hele dag 
aktiviteiten georganiseerd worden, deze varië- 
ren van paardje rijden en sportaktiviteiten tot 
een heuse playback show. Kinderen die willen 
playbacken kunnen zich op de dag zelf tot 13.00 
uur opgeven bij de D .J. V anaf 20.00 uur wordt 
het feest kompleet met een optreden van een 
swingende steelband (dezelfde als verleden 
jaar), zij spelen door tot 24.00 uur.
In verband met de verwachte drukte en de 
benodigde ruimte in de straat worden de 
bewoners van de H outrijkstraat verzocht voor 
hun auto op 5 mei een parkeerplek buiten de 
straat te zoeken. H et organisatie-team kan voor 
beschadigingen geen verantwoordelijkheid op 
ziok nemen.
Mocht het weer ons in de steek laten dan zijn 
we helaas genoodzaakt het programma af te 
gelasten.
Tn de Zeeheldenbuurt wordt voor de kinderen 
overdag een programma aangeboden in de Dirk 
H artoghstraat. ’s Avonds zijn alle bewoners 
van de Zeeheldenbuurt welkom op het feest in 
de H outrijkstraat. En vooral niet vergeten de 
vlag uit te steken!!!

Zie voor informatie over de opruimploegen de achterpagina

٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ،٠ ؛٠



:..>ظ.فس م و

م' ح م ء ; 6

kolofon
De Buurtkrant is een uitgave van het Aktie 
Komité Zeeheldenbuurt, het Comité Wijkver- 
betering spaardam m erbuurt en het Wijkop- 
bouworgaan spaardam .
H et redaktieadres is: ?olanenstraat 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 reeht voor stuk- 
ken niet te plaatsen.

Aan dit nummer werkten mee:
Bob M orriën, G erda Lasschuit, Bert Helmers, 
Jan Haan, Tonny M ulder en Joger de Jong.

Drukkerij: Dijkman.

Oplage: 7.500 expl.

Inleverdatum kopij voor volgende nummer:

mei و

COLLECTANTEN 

GEVRAAGD
Het Rode Kruis vraagt vrijwilligers om te 
eollecteren in de periode van 22 mei t/m 3 juni 
a.s., al is het m aar voor een paar uurtjes. 
Zonder uw steun zijn wij hulpeloos. 
Belangstellenden, die tenminste 14 jaar zijn, 
kunnen zieh aanmelden tijdens kantooruren bij 
het Rode Kruis Am sterdam , Rapenburger- 
straat 105, l ö l l  VL A msterdam, telefoon 
226211.

ADRESSEN/SPREEKUREN

Hulp aan daklozen
Roggeveenstraat 8 tel. 246711/263800 

Maatschappel^k werkteam Zeeheldenbuurt
Barentszplein 56 tel. 234422 
spreekuur do 10.00-11.30 uur

Maatschappel^k werkteam
H outrijkstraat 114
Spreekuur d i., v rij. 9.00-10.00 uur.
Inloopspreekuur di., vrij. 10-12 uur.
?olitie
wijkbureau
S ^arndam m erstraat 620 tel. 5593860/222.؛ 
(alarmnr)
spreekuur dag en naeht 

hoolm ^schappelijkw erk ABC 
Overtoom 16 tel. 164051 

Soeiaal 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

Soc؛aal-med؛sch eentrum
Houtrak
H outrijkstraat 114-116 tel. 828296

PSC Thuiszorg Amsterdam.
H outrijkstraat 36a tel. 866646 
spreekuur 8.30-10.00 uur

Verloskundige
H outrijkstraat 114-116 tel. 842996 
spreekuur di (op afspraak) 10.00-12.00 uur

Voorpost bureau Bes^rskontakten
H Grool
Tasm anstraat 11-a tel. 5523471 
Spreekuur ma. en WO. 10.00-13.00 uur.

W^kopbouwor§aan Spa/Zeebuurt
?olanenstr. 174 tel. 829773 
Spreekuur ma t/m vrij 10.00-17.00 uur

W^kpost voor bejaarden

H outrijkstraat 114-116 tel. 829694 
Spreekuur di, do, vrij 
10 00-1700 uur

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

Advotatenkollektief Sparndammerbuurt
Knollendamstraat 11-13 tel. 868687
spreekuur ma 16.00-18.30

AKZ
j . Eerdhijsen
Roggeveenstraat 12 tel. 380668 
spreekuur di 10.00-11.00 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 

Buurtouism^schappelijk werk-Verzet 
Hembrugstraat 156-a tel. 840124 
spreekuur di 18.30-20.00 uur 

Buurtouismaafechappelijk werk-?iraat 
Houtm anstraat 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 
?olanenstraat 6 

te l -861-131
Houtrak H outrijkstraat 114-116 tel. 862932 
Spaarndammerstraat 57 hs tel. 844886 

Bokkinghangen 
Barentzplein 65 tel. 220572

Het Huis
Z andam m erplein  154 tel. 848324 

Huisartsen

Duin, B. van & ?ooi, j  
H outrijkstraat 114-116 tel. 828552 
spreekuur 8.00-8.30 uur en tel. afspraak 
Garnier, F
H outrijkstraat 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

HULPVERLENING
Kursus alternatieve 
!)eneeswuzen
٤٢ zijn medicijnen die soms erger zijn dan de 
kwaal. Denkt ٧ ook wel eens, wat een chemi- 
sche troep slik ik toch allemaal?
Alternatieve manieren om beter te worden 
komen steeds meer in de belangstelling. Van- 
daar deze kursus. Hierin willen we aandacht 
besteden aan allerlei vormen van alternatieve 
geneeswijzen, zoals: homeopathie, magnetise- 
ren, iriscopie, acupunctuur, massages, krui- 
dentherapie enz. Ook het gebruik van natuurlij- 
ke cosmetica komt aan bod, o.a. hoe ٧ zelf 
bepaalde produkten kunt maken.
De kursus is op vrijdagochtend van 9.30 uur tot 
11.30 uur en kost ƒ 50.- voor 10 keer. De 
kursus start bij voldoende deelname (min. 8 
personen) zo snel mogelijk.
Informatie en aanmelding bij buurthuis de 
Piraat.

SUIKERPLEIN FEESTELIJ K GEOPEND

Wethouder Etty krijgtfoto van Suikerplein overhandigd terwijl de voorzitter van het wijkopbouwor- 
gaan Marcel van Tilburg, lachende derde is. foto  / . Muller

Prijswinnares is druk doende om gedurende één minuut gratis te winkelen bij de Dagmarkt.

met een bedrag van /  211,00 aan goederen naar 
huis.
Voor de kinderen was er die dag een luehtkas- 
teel verzorgd door het sportbuurtwerk, sehmin- 
ken, verzorgd door het Buurthuis, paardrijden 
en ponyrijden verzorgd door de Kinderboerde- 
rij en een eierkleurwedstrijd verzorgd door de 
Dagmarkt.
Op deze plaats is het gepast om iedereen die 
deze opening mogelijk gemaakt heeft, geldge- 
vers zoals Treffers & ?olgar, Muwi van Gent, 
de ?ostbank, diverse winkeliers, de gemeente 
Amsterdam m.n. openbare  W erken, maar ook 
omwonenden die een bijdrage hebben gele- 
verd, al was het alleen maar d.m .v. het buiten 
hangen van ballonnen, van harte te bedanken. 
Iedereen die woont in de omgeving van het 
Suikerplein wordt opgeroepen om met elkaar 
er voor te zorgen dat het plein een mooi plein 
blijft; dat met elkaar voorkomen wordt dat het 
plein verloedert doordat er van alles vernield 
wordt, overal, ook daar waar het niet mag, 
geparkeerd wordt of alles door honden onder- 
gepoept wordt.

M eer foto’s zijn te bekijken en te bestellen bij 
j .  Muller, tel. 864233

Op zaterdag 18 maart heeft wethouder Etty 
door het loslaten van duiven en het inwerking 
stellen van de fontein, het Suikerplein officieel 
voor geopend verklaard. Ter gelegenheid van 
deze opening was er op het Suikerplein een 
ronde tent neergezet waarin een aantal aktivi- 
teiten hebben plaats gevonden. Mede dankzij 
het mooie weer kan deze dag een succes 
genoemd worden.
Zoals iedereçn heeft kunnen horen en zien 
heeft Tavenu weer een rondgang door de buurt 
gemaakt; hebben m ajorettes een demonstratie 
gegeven; heeft de kinderdansgroep van het San 
opgetreden e.d. Hoogtepunt van de dag was 
zonder twijfel de ,,ken uw buurt-kwis” onder 
de bezielende leiding van Cor Thesing. Er 
waren twee hoofdprijzen: een busreis voor twee 
personen naar ?arijs en een minuut gratis 
winkelen in de Dagmarkt. Deze laatste prijs 
was mogelijk gemaakt door de fantastische 
medewerking van de filiaalhoudster van de 
Dagmarkt. Hoewel afgesproken was dat er 
slechts 1 minuut gewinkeld mocht worden, 
heeft de filiaalhoudster beslist dat het in totaal 3 
minuten mochten worden omdat de prijswinna- 
res door de zenuwen de eerste minuut bijna 
niets had vergaard. In totaal ging zij dan ook
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BAILE

Una organización de resistencia chilena ,,Ma- 
nuel Rodriguez” (FPM R) organiza junto con el 
Centro de Barrio ,,V erzet” una noche politiea y 
cultural el 6de Mayo.
En este noche se vera un video sobre el 
secuestro de Carreno.
Un dirigente del Frente entregara un informe 
sobre la resistencia y la lucha que en estos 
momentos desarolla el Frente en la Guerra 
Patriotica y Nacional.
Carlos Aguilar entregara parte de su repertorio 
actual, hay comida chilena y baile despues. 
Horario:

17.00 — Video
17.30 — informe
18.30 — Carlos Aguilar
19.00 — Comida Chilena 
BAILE

FEEST!

Een Chileense verzetsorganisatie, ,,Manuel 
Rodriguez” (FPM R), organiseert samen met 
buurthuis Verzet een politiek kültürele avond 
op zaterdag 6 mei.
Op deze avond wordt een video gedraaid en 
een lid van de organisatie zal vertellen over de 
aktüele politieke situatie in Chili en over de 
strijd tegen de dictatuur.
De Chileense zanger, Carlos Aguilar zal voor 
het éten zijn stem laten horen, dan wordt er 
gegeten en na het eten: dansen!

Programma:
17.00 uur: video
17.30 uur: toespraak
18.30 uur: Carlos Aguilar
19.00 uur: Chileens eten. 
later: Feest/Muziek/Dansen.

Behalve het lesgeven hoort ook samen eten en 
na afloop een drankje erbij.
Informatie bij buurthuis de Piraat, vragen naar 
Ruth-

VRIJ WILLIGERS/STERS

GEZOCHT!

Voor de lesgroep m aatchappij-oriëntatie 
voor buitenlandse vrouwen op dinsdagmiddag 
zoekt buurthuis de Piraat nog enkele enthou- 
siaste vrijwilligers.
De lessen maatschappij-oriëntatie hebben als 
doel: vrouwen van allerlei nationaliteiten met 
elkaar in kontakt te laten komen, zich te 
oriënteren op de Nederlandse samenleving en 
op hun eigen situatie, en zo een bijdrage 
proberen te leveren aan hun eigen bewustwor- 
ding. Een tweede doel is: het leren van de 
Nederlandse taal. Aan beide aspekten wordt 
ongeveer even veel aandacht besteedt.
We werken aan de hand van them a’s. Enkele 
them a’s die we gedaan hebben: familie, vrije 
tijd, kind en opvoeding, o p  het ogenblik zijn 
we bezig met het thema gezondheid.
Er is kinderopvang aanwezig.
Ervaring is niet vereist, wél geduld, enthousias- 
me en doorzettingsvermogen.
H eeft u interesse? Bel of kom langs bij buurt- 
huis de Piraat en vraag naar Ruth.
Voor de taallessen aan buitenlanders op maan- 
dag- en donderdagavond zoeken wij nog enkele 
vrijwilligers. Ervaring is niet nodig, wél inzet.

THEATERWORKSHOP 
AVARA DINKIE
Theaterworkshop Avara Dinkie heeft nog 
plaats voor mensen tussen 16 en 35 jaar. Avara 
Dinkie streeft naar een groots opgezette thea- 
terproduktie. H et is een (African) Dance 
Workshop met zang en acteren. Elke vrijdag- 
avond en zondagmiddag wordt er onder des- 
kundige leiding gewerkt. Is dit iets voor jou en 
beschik je over enig doorzettingsvermogen, bel 
dan naar Buurthuis Verzet tel. 840124 of naar 
Franklin 843024. Plaats: Buurthuis Verzet 
H embrugstraat 156. Kosten: /  10.- per maand.

— het Afrikaanse element in die culturen
— Winti in Suriname (religieus, magisch, so- 

ciaal)
— vergelijkbare religieën in Brazilië en het 
Cara'ibische gebied. Plaats: Buurthuis Verzet, 
Hembrugstraat 156. Toegang gratis. Aanvang: 
vrijdag 26 mei 19.30.

13- 16 MEI EXPOSITIE VERBEELDING
Opening 13 mei - ل8.0م  uu r Emilio is langzamerhand overgestapt op 

zwart/wit lijnwerk; hij wilde een nieuwe stijl 
proberen die beter bij zijn persoon past. Hij 
gebruikt zwart, omdat die kleur een groot deel 
van zijn leven symboliseert: gevangenschap; 
martelingen; ballingschap.
De achtergronden die de inspiratie voor zijn 
tekeningen vormen zijn:
Het Chileen-zijn. Hij is en voelt zich 100% 
Chileens. Hij wil zo snel mogelijk vrijheid voor 
zijn volk. Daarom zijn sommige van zijn 
tekeningen gericht tegen onderdrukking en 
geweld.
A ndere inspiratiebronnen zijn Emilio’s vrien- 
den en vriendinnen, erotiek, drang naar over- 
winning, eensgezindheid, liefde, vrolijkheid,

De opening van de expositie zal opgeluisterd 
worden door een Chileense muzikant-

O nder deze titel toont de Chileense kunstenaar 
Emilio Ruiz een deel van zijn werk.
Emilio studeerde aan de universiteit in Osorno, 
hij moest zijn studie staken, toen in 1973 de 
beruchte militaire coup plaats vond. Hij ging in 
het verzet, werd gevangen genomen en veroor- 
deeld tot 23 jaar gevangenisstraf. Emilio werd 
meerdere malen gemarteld. In 1976 kreeg hij 
een visum voor Nederland, waar hij zich in dat 
jaar vestigde. Hij vertrok na een jaar naar het 
buitenland. Hij verbleef in verschillende west- 
en oosteuropese landen.
In 1984 keerde hij, na een studie filosofie, terug 
in Nederland en ontwikkelde politieke aktivi- 
teiten-

Zijn schilder- en tekenbehoeften worden steeds 
groter en nemen tegenwoordig zijn meeste tijd 
in beslag.

ZONDAGSE 

ROMMELMARKT 

IN DE PIRAAT
28 mei is het weer zover! Die zondag is er weer 
een rommelmarkt in het buurthuis van 12.00 tot 
16.00 uur.
Voor deze dag kunt u een tafel huren voor 
/  10.-. De ruimte is beperkt, dus vol is vol. 
Reserveren: tel. 247589, vragen naar Diny of 
Ruth.
De entree voor bezoekers is ƒ 1.-

Wint i , een r el igie of een wi j ze  van l even?
Op vrijdag 26 mei zal Drs. Ch. H. Eersel een 
lezing houden met de titel ‘Winti, een religie of 
een wijze van leven?’. Deze lezing is bedoeld 
als inleiding op een cursus die in septem ber van 
start zal gaan. In dezejezing komen de volgen- 
de punten aan bod:
— de herkomst van de Surinaamse culturen

13-26 de MAY0: 
EX?0S1C10N 
IMACfflACION
Apertura 13 
18.00 Horas.
Bajo este titulo expone el pintor-lineal Emilio 
Ruiz una parte de su trabajo.
La apertura sera abierta por un cantante 
chileno.

de m a ^

Emi l i o  a l s  s c h i l de r

Hoewel Emilio vanaf zijn prille jeugd belang- 
stelling heeft gehad voor de schilderkunst, ging 
hij er pas in Nederland serieus aandacht aan 
besteden.
Zijn eerste tekeningen waren van felle kleuren. 
Hij schaarde zich onder een grote groep Chi- 
leense kunstenaars, die zich een eigen manier 
van interpreteren had eigen gemaakt. Ze maak- 
ten schilderijen of tekeningen met felle kleu- 
ren, waar vaak op surrealistische wijze grote, 
bijna onherkenbare hoofden op werden afge- 
beeld. Veel Chileense kunstenaars werken nog 
steeds zo.
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GRONDWATEROVERLAST

Om het benodigde inzicht te krijgen in de 
omvang van het probleem van het grondwater 
in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt is een 
e n ^ ê te  vervaardigd. Buurtbewoners, die 
grondwateroverlast ondervinden, kunnen een 
enquête ophalen bij:
W ijkopbouworgaan Spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt, ?olanenstraat 174, tel. 829773. 
Voorpost Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, 
Tasmanstraat 11A, tel. 5523471 (ma- di morgen 

10.00-13.00) Henk Grool, voorpostambtenaar

tegenwoordig zijn van zodanige goede kwaliteit 
dat zij absoluut waterdicht zijn. De mogelijk- 
heid bestaat dat het oude, vervangen riool dat 
niet was en gedurende langere tijd de grondwa- 
terstand heeft verlaagd. Tenslotte kan als oor- 
zaak genoemd worden het feit dat er in bepaal- 
de buurten bepaalde aanpassingen in of op de 
grond plaatsvinden die invloed hebben op de 
grondwaterstand.
W at is er nu uiteindelijk te doen voor bewoners 
die te maken hebben met grondwateroverlast. 
Technisch gezien is alles mogeüjk. Moeilijk 
probleem daarbij is antwoord te vinden op de 
vraag die hierbij gesteld kan worden, namelijk: 
wie gaat dat organiseren en betalen. De ge- 
meente Amsterdam is zich bewust van het 
probleem maar door het ontbreken van de 
juridische plicht en door het ontbreken van de 
financiële middelen is echter het toekomstig 
beleid nog niet geheel uitgewerkt. De gemeente 
is echter druk doende om toch iets met het 
probleem te doen. £ ٢ zijn gelden beschikbaar 
gesteld om inzicht te krijgen in de grondwater- 
problematiek in de vorm van het opzetten van 
een peilfilternet (een peilfilter is een buis in de 
grond waarmee de grondwaterstand kan wor- 
den opgemeten) in grote delen van de stad. 
Daarnaast is in enkele wijken in de stad onder 
begeleiding van Grondm echanika Amsterdam 
een onderzoek gestart naar de oorzaken van de 
problematiek en de mogelijke oplossingen. In 
hoeverre de gemeente in de toekomst bereid is 
oplossingen voor bestaande stadsdelen met 
overlast aan te dragen is een vraag die door de 
politiek beantwoord zal moeten worden.

Ir. E. N. Boere

We r k z a a m h e d e n  b r u g  ove r  

he t  We s t e r k a n a a l

Op 1 april is gestart met de werkzaamheden aan 
de brug over het W esterkanaal, die de Van 
Diem enstraat met de Tasm anstraat verbindt. 
Doel is zoals het zo mooi heet, ,,het opheffen 
van het fietsknelpunt bij brug nr. 346” . Dit 
betekent dat aan de zû؛ zijde van de brug het 
fietspad wordt verbreed, zodat ook fietsers 
vanuit de Van Diem enstraat/Houtm ankade de 
brug veilig over kunnen. Zij hoeven dus niet 
langer over het voetpad te fietsen of de drukke 
Van Diem enstraat over te steken. ٠

Henk Grool, voorpostambtenaar

VISSEN IN AMSTERDAM
Van 1 april 1989 af mag weer in diverse 
Amsterdamse stadsparken worden gevist. De 
vergunningen daartoe zijn uitsluitend bestem d 
voor inwoners van Amsterdam, die de leeftijd 
van 65 jaar hebben bereikt. Naast deze zoge- 
naamde parkvergunning dient men in het bezit 
te zijn van de sportvisakte.
Voor afgifte van de parkvergunning dient men 
in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebe- 
wijs voorzien van een pasfoto.
De vergunning en sportvisakte zijn verkrijgbaar 
bij de H eg laa rsv e ren ig in g  Amsterdam-Allen 
Een-Combinatie, Nic. W itsenstraa 10 te Am- 
sterdam; van dinsdag tot en met vrijdag van
10.00 uur tot 15.00 uur.

foto H. RompaDe grondwaterstand wordt ook beïnvloed door de regenval.

ven ingeklonken is, te vergelijken met een 
,,spons” die ingedrukt wordt).
Een andere reden dat er op sommige plaatsen 
overlast wordt ondervonden is een gevolg van 
het feit dat de grondwaterstand over een 
periode van vele jaren gemiddeld gestegen is. 
De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn gele- 
gen in het feit dat er steeds minder grondwater 
aan de bodem wordt onttrokken voor industrië- 
le doeleinden. De druk van het grondwater in 
de dieper gelegen lagen is daardoor toegeno- 
men en de infiltratiemogelijkheid van grondwa- 
ter verticaal naar beneden toe is daardoor 
afgenomen. Als derde reden voor grondwater- 
overlast kan genoemd worden het feit dat door 
de gemeente periodiek rioleringen vernieuwd 
worden. De nieuw toegepaste rioleringen van
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Binnen de gemeente Amsterdam komt het steeds vaker voor dat kruipruimten van 
woningen nat zijn. Het onder water staan van kruipruimten is onwenselijk omdat dit het 
leefklimaat van woningen negatief beïnvloeden kan. Omdat het probleem van natte 
kruipruimten ook binnen de Spaarndaminrbuur^Zeheldenbuurt geconstateerd is heeft 
het wijkopbouworgaan initaitef genomen om de problemen te inventariseren en te 
onderzoeken of het mogelijk is om de problemen aan te pakken. Een groot probleem is wie 
op zal moeten draaien voor de kosten die met onderzoek en de realisering van * 
gemoeid zijn. De gemeente Amsterdam wijst op basis van het ontbreken van een juridische 
verplichting grondwaterbeheer in eerste instantie af. Desalniettemin is het misschien 
mogelijk om via inspanning van de projectgroep Spaarndammerbuurt de problemen aan 
te pakken. In eerste instantie is het belangrijk om te weten te komen waar de problemen 
voorkomen binnen de buurt, zodat de omvang van het probleem bekend wordt.

Om wat duidelijker beeld te krijgen van de 
grondwaterproblematiek zal in het kort inge- 
gaan worden op de faktoren en de processen 
die invloed hebben op het tot stand komen van 
een bepaalde grondwaterstand.
Grondwater in de bodem is daar aanwezig ten 
gevolge van de neerslag. De ongeveer 750 â 800 
mm neerslag die per jaar in Nederland naar 
beneden komt, komt voor het grootste gedeelte 
op verharding (zoals wegen en tuinen) neer. 
Daar wordt het door middel van het rioleringsstel- 
sel afgevoerd (via straatputten en dakgoten). 
Die neerslag die echter in de tuinen valt 
infiltreert in de grond en komt aan in het 
grondwater. Eenmaal in de bodem aanwezig zal 
het grondwater langs natuurlijke weg afgevoerd 
dienen te worden, immers, werd het niet 
afgevoerd dan zou er met iedere regenbui meer 
grondwater bijkomen en zou binnen de kortste 
keren heel Nederland onder water staan. De 
afvoer van grondwater in de praktijk kan op 
m eerdere manieren ^aatsvinden.

Allereerst kan het grondwater via bomen en 
struiken verdampen. De tweede manier waarop 
grondwater afgevoerd kan worden is door 
middel van verticale stroming naar dieper 
gelegen zandlagen (in de bodem onder Amster- 
dam zijn meerdere grondlagen aanwezig zoals 
klei, veen en zandlagen). Een derde afvoermo- 
gelijkheid is te vinden in een horizontale 
grondwaterstroming naar grachten toe. De 
snelheid waarmee grondwater kan stromen is 
sterk afhankelijk van de weerstand die het 
grondwater in de bodem ondervindt en is 
tevens sterk afhankelijk van het drukverschil in 
het grondwater tussen verschillende plaatsen. Is 
de bodem slecht w aterdoorlaatbaar (bijv. klei) 
dan zal er weinig water doorheen kunnen 
stromen. Bestaat de bodem echter uit goed 
waterdoorlatend materiaal (zoals bijv. zand) 
dan kan het grondwater er snel en gemakkelijk 
door wegstromen. Is er ergens tussen twee 
plaatsen een groot drukverschil in het grondwa- 
ter aanwezig dan zal er relatief veel water 
stromen in vergelijking met de situatie dat er 
nauwelijks drukverschil aanwezig geweest zou 
zijn. De uiteindelijke grondwaterstand wordt 
zodoende bepaald door de verhouding tussen 
het gemak waarmee grondwater afgevoerd kan 
worden en de snelheid waarmee het via neer- 
slag wordt aangevoerd. Kan het grondwater ten 
gevolge van een slecht doorlaatbare bodem 
slechts moeizaam afgevoerd worden dan zal de 
grondwaterstand zo hoog zijn dat het drukver- 
schil groot genoeg is om toch voldoende afvoer 
te doen plaatsvinden.

De grondwaterstand is niet een vaststaande 
waarde voor een bepaald gebied. Van moment 
tot moment kan de grondwaterstand verande- 
ren^ ten gevolge van het feit dat de neerslag 
nogal wisselend is van seizoen tot seizoen maar 
ook verschillend is van dag tot dag. Zodoende 
komen er nogal grote.fluktuaties voor in de 
grondwaterstand op één bepaalde plaats in 
bijvoorbeeld één jaar (dit kan in Amsterdam 
plaatselijk wel 1,0 m zijn). Daarbij komt ook 
nog het feit dat door de grote verschillen in de 
grond op betrekkelijk korte afstand van elkaar 
de grondwaterstanden op twee plaatsen dicht 
bij elkaar nogal fors kan verschillen. Naast alle 
natuurlijke factoren die de grondwaterstand 
be'ïnvloeden zijn er nog een aantal niet- 
natuurlijke oorzaken die een aanzienlijke in- 
vloed kunnen uitoefenen op de grondwater- 
stand. De belangrijkste daarvan zijn de even- 
tuele aanwezigheid van lekke rioleringen 
(grondwaterstandverlagend doordat grondwa- 
ter in het riool kan stromen door de draineren- 
de werking van het riool), lekkende waterlei- 
dingen (grondwaterstandverhogend), kelders 
en funderingsmuren die de horizontale afstro- 
mingsmogelijkheid van grondwater zeer sterk 
kunnen verkleinen, en particuliere pompinstal- 
laties (grondwaterstandverlagend).

Afgevraagd kan worden waarom er nu eigenlijk 
problemen in de stad voorkomen met betrek- 
king tot grondwateroverlast. Daarvoor zijn een 
aantal redenen aan te geven. Een van de 
oorzaken die overlast tot gëvolg hebben is niet 
zozeer het probleem van de grondwaterstand 
zelf maar meer een gevolg van het feit dat de 
hoogte van de bodem van de kruipruimte te 
laag is. In sommige gevallen is deze bij aanleg 
te laag aangelegd, in andere gevallen is de 
bodem van de kruipruimte gedurende de tijd 
dat er huizen staan soms tientallen centimeters 
gedaald (dit is een gevolg van het feit dat de 
veenlaag die onder Amsterdam aanwezig is ten 
gevolge van zijn eigen gewicht en van het 
gewicht van de ten behoeve van het bouwrijp 
maken aangebrachte laag ophoogzand daarbo
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NIEUWBOUW
ZOUTKEETSGRACHT

bouwterrein. De uitvoerder ط  te bereiken via 
telefoonnummer 020-6659360.
De nieuwe woningen zullen worden verkoeht 
door De Boer, Den Hartog, Hooft, makelaars 
o.g. te Amsterdam. Belangstellenden voor een 
koopwoning m oeten zieh wenden tot dit kan- 
toor, tel. 020-443400.

£ ٢ zijn verschillende types.
Een 3-kamerwoning komt op plm. 55.000ل.- 
De nieuwe woningen zullen begin 1990 worden 
opgeleverd.

De Braderie op de ?ontpier bij de Bonte Zwaan 
wordt om 00.ل  uur geopend door de drumband ل
Noorder speeltuin. De informatieve stands zijn 
dit jaar met name gericht op het feit dat de 
Binnenvaart een milieuvriendelijk vervoersys- 
teem is. Voor de kinderen zijn er leuke 
attrakties o.a. een reuze springkussen en bal- 
letjesbad. De modelbouw vereniging geeft de- 
monstraties met radiografisch bestuurde model- 
schepen.
Bij de goochelaar gelooft u uw eigen ogen niet. 
Alles bij elkaar de moeite waard om even ,,te 
buurten” bij de bewoners van de Houthaven.

Op de plaats van de gesloopte pakhuizen 
Zoutkeetsgracht 290 t/m 340 zal volgens plan- 
ning in juni worden begonnen met de bouw van 
26 ^em iekoopw oningen . De opdrachtgever 
voor de bouw van deze woningen is v.o.f. ,,De 
Bouw” gevestigd te Amersfoort.
De aannem er, die deze woningen gaat bouwen 
is de firma Coen Hagedoorn Bouw B.V ., 
?ostbus 190, Huizen.
Door de firma is de heer G. Wellink aangesteld 
als uitvoerder. Hij is verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken rond en op het

'

Op zaterdag 6 mei komt er van 11.00 tot 1?.00 
uur weer ?ierew aaien in de Houthaven.
Op deze promotiedag, voor de Binnenvaart en 
de Amsterdamse haven, is in de Houthaven en 
de daarin gelegen Pontpier veel over scheep- 
vaart te zien. Ook amusement is ruim aanwe-

Voor de Nationale Sleepbootdag verzamelen 
zich tientallen authentieke sleepboten van de 
werkgroep ,,de Sleepboot” .
Deze sleepboten zijn te bezichtigen en zij 
verzorgen een pendeldienst naar steigers achter 
het Centraal Station.

gemiddeld over de totale meetperiode van ?2 
uur, 84 microgram NOz per kubieke meter 
lucht. Het College v'an Burgem eester en Wet- 
houders is van mening dat in de Van Diemen- 
straat de huidige grenswaarde, als genoemd in 
het Besluit luchtkwaliteit stikstofoxide, niet 
wordt overschreden. Deze grenswaarde be- 
draagt voor wegen in de bebouwde kom waar- 
van per etmaal ten minste 11.000 voertuigen 
gebruik maken (Van Diem enstraat: ruim 
20.000 voertuigen per etmaal) 160 microgram 
per kubieke m eter als 98-percentiel van de 
uurgemiddelde concentratie. V anaf 1 januari 
2000 bedraagt deze grenswaarde 135 microgram 
per kubieke meter.
De meetgegevens van CMN kunnen niet wor- 
den gerelateerd aan de grenswaarden, omdat 
bij de metingen van CMN één totaalmeting 
over een beperkte periode van 72 uur is 
uitgevoerd in plaats van over een langere 
periode afzonderlijke uurgemiddelde waarden. 
Het CMN is zich hiervan blijkens de rapportage 
ook bewust.
Door het O m een te lijk  Centraal Milieulabora- 
torium (GCML) zijn in de Van Diem enstraat 
geen metingen uitgevoerd. Wel is in het kader 
van de rapportage inzake luchtverontreiniging 
door motorvoertuigen, zoals bedoeld in art. 10 

' van het Besluit luchtkwaliteit stikstofoxyde, 
ook voor de Van D iem enstraat de 98-percentiel 
van de uurgemiddelde NO:-concentraties bere- 
kend. Deze berekende waarde bedroeg voor 
het jaar 1987 136 microgram NO 2, per kubieke 
meter en blijft dus ruim onder de nu geldende 
grenswaarde van 160 microgram per kubieke 
meter, en overschrijdt de grenswaarde die per 1 
januari 2000 zal gelden met slechts 1 micro- 
gram.
3. Neen. De berekende waarde voor NO 2- 
concentratie in de Van Diem enstraat geeft geen 
aanleiding tot speciale maatregelen. Wel zullen 
na het opstellen van de verkeersmilieukaart in 
het algemeen maatregelen worden overwogen 
om NO:-concentraties, waar die (te) hoog zijn, 
terug te dringen.
Verder zal het realiseren van de IJ -b o u le v a rd  

leiden tot een afname van de v e rk e e rsd ru k  op 
onder andere de Van Diem enstraat. In het 
kader van de beantwoording van vragen die in 
de Commissie voor V erkeer ten aanzien van dit 
project zijn gesteld, zal nader worden aangege- 
ven in welke mate dit het geval zal zijn.
4. Neen. Zie de beantwoording van vraag 3. 
Burgemeester en W ethouders van Amsterdam

Het raadslid R. H. G. van Duijn heeft op 20 
januari 1989 de volgende schriftelijke vragen 
tot Burgem eester en W ethouders gericht:
1. Heeft het College van Burgemeesters en 
W ethouders kennis genomen van de resultaten 
van de metingen welke zijn verricht in het 
kader van de door Contact Milieubescherming 
Noord-Holland georganiseerde ,,meetweek 
NO 2” ?
2. Is het College van Burgem eester en Wet- 
houders op de hoogte van het feit dat bij 
vergelijking van vervuiling door stikstofoxide 
op verschillende plaatsen in Amsterdam de 
speelplaats van de openbare basisschool Het 
Roer een van de meest vervuilde plekken bleek 
te zijn (bij de tijdens de meetweek gehanteerde 
methode van de concentratie stikstofoxide ver- 
gelijkbaar met die van de uitrit van de Coentun- 
nel) en dat in de Van Diem enstraat de concen- 
tratie van 160 milligram per kubieke meter 
lucht (hetgeen de norm is in Amsterdam, en 
wel tot 1992, waarna ook Amsterdam, aan de 
strengere elders geldende norm van 135 mill؛- 
gram per kubieke m eter lucht moet gaan 
voldoen) wordt overschreden?
3. Is het College van Burgemeesters en Wet- 
houders het met vragensteller eens dat in de 
omgeving van de basisschool Het Roer zo 
spoedig mogelijk maatregelen moeten worden 
getroffen die een einde maken aan de ernstige 
overlast en de mogelijk risico’s met zich mee- 
brengende vervuiling, waarbij bij voorbeeld te 
denken valt aan het verplaatsen van verkeers- 
lichten of het plaatsen van borden welke het 
verkeer gebieden tijdens rood licht of geopende 
brug de m otor uit te zetten?
4. Indien dit niet het geval is, is het College 
van Burgem eester en W ethouders dan bereid, 
in de Van Diem enstraat en op de speelplaats 
van H et Roer nader onderzoek te laten verrich- 
ten en op grond daarvan maatregelen te over- 
wegen?

Ter beantwoording van deze vragen wordt het 
volgende medegedeeld.

2. H et College van Burgem eester en Wethou- 
ders heeft geconstateerd dat in de rapportage 
inzake de meetweek N 0 2  van het Contact 
Milieubescherming Noord-Holland (CMN) de 
speelplaats van de school H et Roer een van de 
locaties was met een relatief hoge concentratie 
NOz. De concentratie NOz ter plaatse bedroeg, 
zoals in de rapportage van CMN is vermeld,

De afbraak van bestaande pakhuizen voor nieuwe premie-koopwoningen foto Newitt photography
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De buitenkant van het HVO vordert al gestaag: nieuwe ramen zijn geplaatst

foto Newitt photography
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Bredius Bâd

Zijn er ٨٧ al grote plannen 
Of is het maar een loos gerucht 
Om het Brediusbad te sluiten.
Wat hangt er nu weer in de lucht?
Zeg, laat het toch bij plannen blijven 
en stop ze onder in een la 
zodat wij het Brediusbad behouden 
Het bijstandskroost met pa en ma 
Niet ieder is het geluk bgeschoren 
Voor een buitenlandse toer 
G aat het Bredius verloren 
De hele buurt gaat naar z’n moer. 
Want wij konden het niet helpen 
Dat de zomer was te nat 
En er geen klanten konden komen 
W ordt het dâârom afgejat?
Want het is diefstal van ontspanning 
Voor de gewone kleine man.
Als dit plan doorgaat, zit deze zomers 
thuis, omdat het niet anders kan.
W aar blijven dan al die kinderen 
gewoon maar hangen voor de deur?
De ouders gewoon op het balconnetje 
Zeg, gemeente stel ons niet teleur 
Laat het Brediusbad open blijven 
De buurt kan het niet missen hoor 
’t Is onze enige ontspanning 
D aar brengen wij de vakantie door.

W ordt er toch het besluit genomen 
Het Bredius gaat voor altijd dicht 
Ik wens degene die dit besluit nam 
Het schaamrood toe op z’n gezicht 
Dat dit rood mag overheersen 
Boven de bruin getinte kleur 
Welke u opdeed in zonnige landen 
Als u dacht aan de kinderen hier 
voor de deur.

Een buurtbewoonster

MEE IN MOKUM nu ook op zon،ia؛؛!
doel en ƒ 2,50 voor de onkosten van de 
organisatie.
Reserveren is noodzakelijk om de groepjes 
klein te kunnen houden. Dit kan telefonisch• 
werkdagen tussen 13.00 en 16.00 uur: 020- 
251390/253685. .

Doe l s t e l l i ng

MEE IN MOKUM is een project van stichting 
Gilde-Amsterdam. Deze stichting geeft onder 
andere ook de Gilde Gids uit: een gids waarin 
senior - Amsterdammers kunnen aangeven 
welke kennis en ervaring ze aan anderen willen 
doorgeven. Gilde-Amsterdam beoogt ouderen 
een eigen, actieve plaats te bieden in de 
samenleving-

Na d e r e  i n f o r ma t i e

Voor nadere informatie en een afspraak om 
eens mee te wandelen kunt u zich wenden tot 
de directeur van Gilde-Amsterdam: drs. 
W .A.M . van Doornik. Telefoon! kantoor: 020- 
254450, privé: 020-?98408.

MOKUM maakt het mogelijk dat de groepjes 
uiterst klein kunnen blijven. Vooral voor ge- 
handicapten kan dit een uitkomst zijn. Binnen- 
kort leiden een aantal rondleiders een interna- 
tionale groep doof-blinden rond in een verhou- 
ding van 1 op 1.

Oo k  ٠٢  zo n d a g

Op grond van een geslaagd experiment, vorige 
zomer, toen tijdens een 6-tal zondagen meer 
dan 100 belangstellenden per keer meeliepen is 
besloten vanaf 1 april aanstaande iedere zondag 
te gaan wandelen.

Ge g e v e n s

De wandelingen vinden vanaf 1 april plaats: 
op dinsdag t/m vrijdag en zondag. Start: 
altijd om 11.00 ’s ochterids. V ertrekpunt: Bin- 
nenplaats Amsterdams Historisch Museum, 
Kalverstraat 92. Kosten: / 3,50 per persoon 
(kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding van 
ouders gratis). Hiervan is / 1,- voor een goed

Li e f de

Twee jaar geleden is M EE IN MOKUM van 
start gegaan. Inmiddels hebben 90 oudere 
Amsterdammers meer dan 15.000 belangstel- 
lenden in kleine groepjes mee op pad genomen 
door hun stad. Niet langs een vaste route, maar 
ieder met z’n eigen wandeling en z’n eigen 
verhaal. Gekleurd door de eigen ervaringen als 
Amsterdammer die meer dan een halve eeuw in 
z’n stad woont en werkt. Ze doen dit geheel 
belangeloos, fouter uit liefrebberij en liefde 
voor hun mooie stad. Officieel duren de wande- 
lingen twee uur. H et komt echter regelmatig 
voor dat de wandelaars en hun begeleider in 
hun enthousiasme de tijd vergeten en veel 
langer langs de bekende en minder bekende 
plekjes dwalen. Het is dan ook geen wonder dat 
velen nog eens terugkomen.
In Amsterdam kun je niet veilig op straat 
lopen? Vraag het de wandelaars en de ouderen 
die rondleiden m aar؛

Ge h a n d i c a p t e n

De volstrekt a-commercële basis van M EE IN

CURSUSSEN 

EN CLUBS

Spaans voor gevorderden
Tijd: maandag van 20.30 tot 22.00 uur 
?laats: buurthuis 6  Piraat ء
Kosten: / 20,- voor 10 lessen

Biljarten voor vrouwen
Tijd: woensdag van 20.00 tot 21.30 uur 
?laats: buurthuis de ?iraat

Tijd: maandag 21.30 tot 23.00 uur 
?laats: buurthuis Verzet

¥oga
Tijd: woensdag van 9.30 tot 11.00 uur 
?laats: buurthuis de Piraat 
Kosten: / 40,- voor 10 keer

Tekenen en schilderen
Tijd: woensdag van 20.00 tot 22.00 uur 
Plaats: buurthuis de ?iraat 
Kosten: / 50,- voor 10 lessen

Foto-eursus
Tijd: donderdag van 19.30 tot 20.30 uur 
?laats: buurthuis Verzet 
Kosten: / 20, - voor 5 lessen.

Dam- en schaakclub
Tijd: maandag van 19.30 tot 22.00 uur 
?laats: buurthuis Verzet 
Kosten / 1,50 per keer

Kleding maken
Tijd: vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur 
?laats: buurthuis Verzet 
Kosten: / 20,- voor 5 lessen

Werken met klei
Tijd: donderdag van 9.30 tot 11.30 uur 
?laats: buurthuis Verzet 
Kosten: / 25,- voor 5 lessen

Volksdansen

Tijd: woensdag van 13.30 tot 15.00 uur 
?laats: buurthuis Verzet 
Kosten: / 20,- voor 5 lessen

Toneel gezel schap Toet sst een speel t  „DODELIJ K ?ARFUM” 

geschr even en ger egisseer d door  Ge mma  Der ksen de Met z
?laats: Polanentheater, Polanenstraat 714, 1013 w v  Amsterdam

mensen de reklame maken tot iets van zichzelf. 
,,We don’t sell, we make people want to buy” , 
zegt de man achter de beroem de Levi’s com- 
mercials. Reklame mag weer. Commercieel 
denken is ,,in” .

Dagelijks worden we allemaal geconfronteerd 
met een niet aflatende stroom ,,advertising” . In 
de bladen, op de televisie en op straat. Op elke 
tram halte worden mensen, liefde, idealen en 
produkten verhandeld. Op precies dezelfde 
manier. Reklame is gewoon mooi om naar te 
kijken.

Maar wie kijkt eigenlijk naar wie?

Rechercheurs gaan op onderzoek uit. Wat is er 
gebeurd, en vooral: waarom? We volgen de 
getuigenissen van de artdirector, de copywriter, 
de fotograaf en andere medewerkers van het 
reklameburo waar Maria werkte. Soms is het 
waar wat ze vertellen, soms niet, en soms een 
beetje.
Elek herinnering is een scène waarin de ande- 
ren meespelen. Ook Maria. Soms kan ze echter 
niet aanzien hoe anderen 'haar verleden ver- 
draaien, ?osthuum grijpt ze dan in en vertelt 
hââr versie van het verhaal. Uiteindelijk vallen 
de stukjes van de puzzel precies in elkaar. 
,,Dodelijk parfum ” is een eigentijdse produktie 
over reklame. En over de manier waarop

Plaats: ?olanentheater, ?olanenstraat 714,1013 
WV Amsterdam 
Data: 18, 19 en 20 mei 1989 
Aanvang: 20.30 uur.
Reserveringen di t/m vr van 13.30 tot 16.30 uur 
en za. van 11.00 tot 14.00 uur op tel.nr. 
020-821311.
Gemma Derksen de Metz schreef ,,Dodelijk 
parfum ” speciaal voor Toetssteen. Een span- 
nende voorstelling over reklame, waarin de 
kijker de wereld ziet als een advertentie. Een 
blik op de cultuur van de commercie.
Maria is een suksesvol fotomodel. H et verhaal 
begint als zij dood wordt gevonden op de rand 
van een zwembad, in een visnet.



Foorouderen ؛؟H H
6EW0NERSVANDE 
BOGT/WESTERBEER 
DREIGEN MET AKTIES
Het terrein rond de Bogt en W esterbeer is 
weinig ,,ouderenvriendelijk” doordat ingangen 
moeilijk te bereiken zijn: vooral de geparkeer- 
de auto’s, losliggende tegels, hoge stoepranden 
en hopen hondepoep zijn voor de bewoners 
reden geweest om de noodklok te luiden. In 
versehillende vergaderingen is gevraagd om 
duidelijkheid over mogelijkheden tot verbete- 
ring؛ er is op verschillende manieren gepro- 
beerd samen te werken en om deze dingen te 
bepraten, maar het heeft te weinig resultaten 
gehad. Helaas spelen de ontoereikende finan- 
ciën een rol bij de gemeentelijke diensten, 
zodat goed beheer van de openbare ruimtes 
onmogelijk is, maar bewoners zijn het beu, om 
hun huis alleen langs obstakels te kunnen 
bereiken. Zij doen dan ook nog één dringende 
oproep aan buurtgenoten om niet de in- en 
uitgangen vol te parkeren omdat de kans groot 
is dat mensen vallen, met alle ellende vandien. 
Het geduld van veel bewoners is bijna op, en 
men heeft al gesproken over acties als de 
situatie niet verbetert. D aarom hierbij nog 
eenmaal een vriendelijk verzoek: H O U D 
REKENING MET O U D ER EN , ?A R K E E R 
NIET V O OR DE IN- EN U ITG A N G EN 
VAN H ET O U DERENGENTRUM ! DANK 
U!

foto H. RompaVoor de knutselaar zijn er riante mogelijkheden in de Bogt/Westerbeer

PROGRAMMA „DE BOGT/WESTERBEER”

4 Mei: Dodenherdenking; Voor mensen die niet bij de herdenking op 
het Zaanhof kunnen of willen zijn, is in de grote zaal de nationale 
’ te volgen op het grote scherm. Aansluitend om 21.00
uur een leden k in g ^ro g ram m a ٧ ٠ ٠ ٢  bewoners en buurtgeno- 
ten.

17 Mei: M ARKTDAG, met als thema „D E ?U R M E R ” ;
met fantastische medewerking van K INDERBOERDERIJ 
S?AARNDAM .
De markt is open van 10.00 tot 12.00 uur, en van 14.00 tot 16.00 
uur. Klaverjassen op zondag: -7 mei; -21 mei en -28 mei: van 
13.30 tot 17.00 uur. Deelname / 1.- per persoon. In verband met 
andere feestelijkheden is er in mei geen zondagskonsert.

UIT DE NOTULEN VAN 
HET OUDERENBERAAD:
In de Koperen Knoop (Saatsliedenbuurt) zijn 
twee bijeenkom sten geweest over de Ouderen- 
adviesraad. Ook in de Bogt/W esterbeer werd 
tijdens de inform atiem arkt gesproken over het 
nut van deze te vormen club, die de Stadsdeel- 
raad moet gaan adviseren. Nog steeds is er 
behoefte aan ouderen uit de spaarndam m er-/ 
Zeeheldenbuurt die hierin aktief willen zijn, 
OOK IETS V O O R ٧ ??? Voor meer informa- 
tie kunt u terecht bij de W ijkpost voor Oude- 
ren, in het H outrak, of bij buurthuis Verzet, 
Katrien van Haasteren-
Het ouderenberaad voorziet financiële proble- 
men bij de ouderenverenigingen, door een 
teruggang in subsidie. Sommige clubs worden 
zelfs in hun bestaan bedreigd. Een volgende 
vergadering van het O uderenberaad zal gewijd 
worden aan dit onderwerp.

INFORMATIE
Inleiding
Uit de reacties, die wij ontvingen op het eerste informatiebulletin, bleek ons, dat velen 
zitten te springen om meer aan de weet te komen over onze plannen. Hieronder geven wij 
weer met welke onderwerpen van ons ‘draaiboek’ wij sinds het vorige informatiebulletin 
bezig zijn geweest.

nieuwste tekening ligt voor wie "
heeft ter inzage op het secretariaat. Bedenk
wel: het is nog slechts een schets!

Tot hesluit:
Volgende maand hoort u weer van ons. Wilt u 
intussen iets weten, stel gerust Uw vragen. Dat 
kan ook schriftelijk. Wij, Willy Ziepzeerder, 
Ank Kroonsberg-?lak, Wilma Spijkers, Sylvia 
Schat en Judith van Raalte, willen met het 
uitgeven van: dit bulletin de dichte deur, waar- 
achter we vaak werken, een eind openzetten. 
Laat ons horen, wat u nog mist aan informatie. 
Wij doen ons best om antwoord te geven.

ح ق ؛؟؛؛؟؛ م ة * آ ءق

H ٠' ؤ Ö t'

foto H. Rompa
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In de zomer is het gezellig toeven op het terras van de Bogt/Westerbeer

Wat betekenen de plannen voor de huidige 
bewoners van de afdeling Groepsverzorging?

De afgelopen maand zijn we gesprekken met 
familieleden van de bewoners van de afdeling 
Groepsverzorging begonnen, waarin we hen 
persoonlijk inlichten over het plan Begeleid 
Wonen. Ook bespreken we dan met hen wat 
het plan Begeleid W onen voor de huidge 
bewoners van de afdeling Groepsverzorging 
betekent.

Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers van 
de afdeling Groepsverzorging?
Voor het team Ziekenboeg/Groepsverzorging 
zijn de veranderingen en de onzekere situatie 
van hoe het straks zal zijn niet altijd gemakke- 
lijk. We stellen alles in het werk om de 
ontwikkelingen zo geleidelijk mogelijk te laten 
verlopen. Sommige medewerkers hebben hun 
eigen wensen met betrekking tot hun toekom- 
stige werkplek besproken met ons. Binnenkort 
zullen we, zoveel mogelijk rekening houdend 
met die wensen en vooruitlopend op de toe- 
komstige behoefte, wijzigingen in de samenstel- 
ling van het team gaan aanbrengen.

Hoe zal het team Begeleid Wonen worden 
gevormd?

We zijn nu bezig de nieuwe functies te om- 
schrijven. Eind deze maand hopen we daarmee 
een eind gevorderd te zijn. Dan zullen we ook 
gaan bekijken wie van de huidige medewerkers 
van ons Ouderencentrum tot het Team Bege- 
leid Wonen willen (en kunnen) gaan behoren. 
Wij zullen, waar nodig, bijscholing organise- 
ren; ook bestaat de mogelijkheid, dat voor 
sommige functies nieuwe medewerkers zullen 
worden aangetrokken.

Wie financieren de kosten van het plan?

Samen met het Sarphatihuis proberen we het 
extra geld, dat we nodig hebben voor dit plan, 
uit de zg. AW BZ-pot (een volksverzekering, 
net als de AOW ) vergoed te krijgen. V oor de 
verbouwing is geld gereserveerd op de gemeen- 
tebegroting 1989.

Hoe ver staat het met de tekeningen?

Zodra we overeenstemming met het Stadhuis 
hebben bereikt, kunnen de schetsen verder 
worden uitgewerkt, schreven we in het vorige 
informatiebulletin. Eind maart voeren we weer 
besprekingen op het Stadhuis. Op dit moment 
kunnen wij dus nog niet meer vertellen. De



START OPRUIMPLOEGEN

Hieronder de regels ten aanzien van huisvuil en 
ander vuil:
Huisvuil: In Amsterdam wordt doorgaans twee 
keer per week vuil opgehaald. De vuilnis mag 
pas na 6 uur ’s oehtends buitengezet worden en 
de vuilniszak mag niet zwaarder zijn dan 10 
kilo.
Grof vuil: G rof vuil mag niet zomaar buiten 
gezet worden. Daarvoor moet de Stadsreiniging 
gebeld worden, 589 1111. De reiniging komt 
het vuil dan gratis ophalen op de ophaaldagen 
van het huisvuil.
Stortplaatsen: G rof vuil kan ook weggebracht 
worden naar een van de stortplaatsen in Am- 
sterdam.
Klein chemisch afval: Verfresten, schoonmaak- 
middelen en dergelijke mogen niet zomaar met 
het huisvuil weggegooid worden, dat is schade- 
lijk voor het milieu. De Stadsreiniging heeft 
een aantal adressen waar chemisch afval afge- 
geven kan worden.

OPRUIMPLOEGEN IN DE SPAARNDAMMER- 
EN ZEEHELDENBUURT

Steentje bij te dragen aan het werk van de 
opruimploegen. Alleen als we in oktober kun- 
nen vaststellen dat het werk van de opruimploe- 
gen een sukses is geweest en heeft geleid tot een 
betere en schonere woonomgeving, maken we 
kans volgend jaar weer in aanmerking te 
komen. Aan de opruimploegen zal het niet 
liggen!

u kunt de opruimploegen bellen op de volgen- 
de nummers. Stadsreiniging: 845091, openbare 
werken (wegen, gaten, paaltjes) 823675.
Ook kunt u uw klachten doorgeven aan de 
mensen van de opruimploegen, die in de buurt 
aan het werk zijn. Zij zijn herkenbaar aan de 
blauwe cirkel op hun auto.

Henk Grol, voorpostambtenaar

Houdt uw straat schoon; treft u echter zoveel straatvuil aan zoals op deze foto, bel dan de 
opruimploegen. foto H. Rompa

Vorig jaar heeft de gem eenteraad besloten een 
aantal opruimploegen van de Stadsreiniging en 
de Dienst Openbare W erken in te stellen. 
Omdat dit een groot sukses is gebleken worden 
ook dit jaar weer ploegen ingezet. Zij zijn op 22 
maart van start gegaan en zijn dit seizoen tot 1 
oktober werkzaam. Nu ook in de Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt! Er werken vijf reini- 
gers en twee medewerkers van openbare 
W erken, de allerlei schoonmaak- en herstel- 
werkzaamheden verrichten, waar de normale 
onderhoudsploegen niet aan toe komen. De 
bedoelding is dat alle klachten binnen 48 uur 
worden verholpen.
Indien u, als bewoner, regelmatig door de 
buurt loopt, zult u zich vaak gestoord hebben 
aan de vervuiling, omgevallen Amsterdammer- 
tjes, losliggende tegels, etc. Dit soort klachten 
kan nu op korte term ijn worden verholpen door 
de opruimploegen. Maar deze ploegen kunnen 
het niet alleen. Om het werk van de ploegen tot 
een sukses te maken is de medewerking van alle 
buurtbewoners vereist. In de korte tijd dat de 
ploegen in de buurt werkzaam zijn, zijn ze al 
gestoten op een aantal steeds terugkerende 
vernielingen. Ik noem er hier twee:
- de Amsterdammertjes op de hoek van de 

Knollendamstraat en het Spaarndammer- 
plantsoen worden steeds weer omgereden.

- herhaaldelijk halen kinderen stenen uit het 
Suikerplein om deze in het water te gooien. 
(W aarschijnlijk om hun voetbal uit het water 
te krijgen, terwijl er een nieuwe voetbalkooi 
op de speelplek bij de W estzaanstraat is 
gebouwd).

Dit zijn slechts kleine voorbeeltjes, maar het 
moge duidelijk zijn dat dit soort steeds terugke- 
rende vernielingen de arbeidsvreugde van de 
opruimploegen niet vergroot. Dit is des te 
schrijnender omdat de mensen, die in de 
ploegen werken, heel enthousiast aan de slag 
zijn gegaan en vast van plan zijn hun werk tot 
een sukses te maken. Daarom doen we een 
dringend beroep op alle buurtbewoners hun

honden^ep 
op de stoep 

t den boze؛is u 

a^obezitters zorg er voor 

dat de honden hun poep 

,in de goot kunnen lozen

Opgebroken stoepen zullen nu tot het verleden 
behoren. foto H. Rompa
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Dagelijks bestuur van het Wijkopbouworgaan 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
Graffity Zaandammerplein vergadering 
W GR IJ-as west 
Marokkaans spreekuur

Deelgebied ©verleg IJ-©evers op het stadhuis 
Lezing van drs. CH. H. Eersel over de Winti- 
eultuur in buurthuis Verzet, Hembrugstraat 156 
Rommelmarkt in de ?iraat. Toegang / 1.00 
Beheergroep openbare ruimte, Tasmanstraat 11 
AKZ vergadering in het Turfschip 
Bingo in buurthuis Verzet. Toegang 75 eent.

V e r ^ i ] n i n g s d a t u m :

25 mei 
22 juni

20.00 uur

13.30 uur
20.00 uur 
14.00-16.00 
uur
20.00 uur
19.30 uur

12.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
13.00 uur

23 mei

24 mei

25 mei

26 mei

28 mei
30 mei

31 mei

Inleverdata 
voor buurtkrant:

9 mei 
6 juni

kan dat mits u uw ا؛؛أال,dit overzicht ؛١٦ Wilt u dat uw aktiviteit ook V €rm eld wordt
gegevens tijdig doorgeeft aan de redaktie. 

voor onjuiste opgaves en/of het niet ؛ا،؛ايآل،؛'ط'ا؛از<اا(ث؛ال De redaktie aanvaardt geen 
doorgaan van vergaderingen en bijeenkomsten. Wilt u het zeker weten bel dan 

.829773 .even met de administratie van het wijkopbouworgaan te l

Dag van de arbeid
vergadering bestuur winkeliersvereniging (hier- 
over in een volgende buurtkrant meer) 
Vakantie-aktiviteiten voor kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar in de Piraat en Verzet. Toegang gratis 
Vergadering van de werkgroep Buurtbeheer 
Dodenherdenking op het Zaanhof; zie elders in 
de krant-
B evrij^n^aktiv iteiten in de spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt, zie elders in de krant 
Politiek en culturele avond met video, Chileens 
eten, muziek en dans in buurthuis Verzet. 
Toegang gratis.
Sluitingsdatum kopij
Beheergroep openbare Ruimte op de voorpost, 
Tasmanstraat 11
Vergadering redaktie Buurtkrant 
Vergadering van het dagelijks bestuur van het 
Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en Zeehel- 
denbuurt
Vergadering van de anti-fascismegroep 
Rommelmarkt in de Piraat toegang gratis

Vergadering ouderenberaad 
Vergadering van de sociaal-medische werkgroep 
Bingo-avond in Verzet. Toegang gratis. 
Politie-overleg, Politiepost Spaarndammerstraat 
Bingo in Verzet. Toegang 75 cent 
Marokkaans spreekuur

Vergadering van de wijkraad

1 mei 20.00 uur

2 mei 14.00 uur
3 mei
2 mei 20.00 uur
4 mei 20.00 uur

5 mei

6 mei van 17.00-
23.00 uur

9 mei
9.30 uur

19.00 uur
20.00 uur

10 mei 19.30 uur
11 mei vanaf 14.00-

12 mei 13.00 ıııır
16 mei 19.00 uur

19.00 uur
17 mei 13.30 uur

13.00 uur
18 mei 14.00-16.00

uur
20.00 uur
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