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Evert Bartlema blijft positief over de 
ontwikkelingen in de Spaarndammerbuurt
Op het ogenblik is het op veel plaatsen in de Spaarndammer- 
buurt een zootje. De Spaarndammerstraat ligt overhoop, het 
Zaandammerplein is een puinhoop, buurthuis Verzet wordt 
verbouwd en op verschillende plaatsen worden woningen 
gerenoveerd. Al die werkzaamheden leveren overlast op. Niet 
zo gek dat veel mensen klagen.

manier waarop het renoatiepro€es van het 
w،>ningencomplex 'de groene deuren' ver- 
loopt. Hij vindt dat woningcorporatie De Key de 
bewoner$ teveel onder druk heeft gezet en dat 
alles niet even netjes verloopt. Hij wil De Key er 
op aanspreken dat ze zorgvuldiger met hun 
huurders moeten omgaan en niet alleen oog 
moeten hebben voor hun woningen.

£٢ is een uitstekend sociaal plan, onderte- 
kend door stadsdeel, vertegenwoordigers van 
bewoners en corporaties. Hieraan moeten de 
corporaties zich houden. Als ze dat niet doen, 
heeft het stadsdeel eigenlijk geen sancties. Het 
enige dat het stadsdeelbestuur kan doen is een 
corporatie die zich niet aan de afspraken houdt.

uit te sluiten van winstgevende nieuwbouw- 
projecten.

Evert Bartlema benadrukt dat bewoners een 
betere positie hebben dan ze vaak denken. 'Op 
grond van hun huurcontract en het sociaal plan 
hebben ze een zeer grote kans een rechtszaak 
tegen de woningcorporatie te winnen. Als veel 
mensen een bepaalde ingreep niet willen, ge- 
beurt het ook niet. Het stadsdeel en het wijkop- 
bouworgaan hebben de taak bewoners hierbij 
te ondersteunen.

Lees verder op pagina 4 ►

tijdelijke studentenwoningen in de Houthaven 
worden neergezet. Voor een deel zijn dat voor- 
malige asielzoekerwoningen die nu nog in Os- 
dorp staan, voor een deel andere prefabwonin- 
gen.

Het is nog niet helemaal zeker dat het lukt, 
de juridische procedures lopen nog. Wel is ze- 
ker dat in de Houthaven een voormalig cruis- 
eschip komt te liggen, dat door woningcorpo- 
ratie Rochdale is gekocht. Hier is ruimte voor 
700 studenten

EERSTE PAAL
Evert Bartlema is ervan overtuigd dat het uitein- 
delijk gaat lukken om woningen in de Houtha- 
vens te bouwen. 'Er is de laatste tijd veel ge- 
luidsonderzoek gedaan. Het oude steden- 
bouwkundige plan hoeft slechts een beetje te 
worden aangepast. Daarna kan de hele be- 
stemmingsplanprocedure opnieuw worden 
gevoerd, dat duurt nog twee en een hal؛ tot drie 
jaar. De oplossingen zijn behoorlijk nabij. De 
geluidsoverlast moet binnen de perken ge- 
bracht worden, met geur en stof verwacht ik

geen problemen. Ik ben ervan overtuigd dat het 
lukt. Maar je moet wel een lange adem heb- 
ben. In mijn tweede periode als portefeuille- 
houder Wonen en Werken maak ik het niet 
meer mee dat ik de eerste paal in de Houtha- 
vens kan slaan. Maar ik zou die paal graag wil- 
len slaan. Om dat voor elkaar te krijgen zou ik 
dus nog een periode moeten blijven. Ik weet 
nog niet zeker 0؛ ik dat wil, hoewel ik dit een 
leuke baan vind. En ik vind de Spaarndammer- 
buurt steeds leuker worden.'

Minder tevreden is Evert Bartlema over de

Evert Bartlema, portefeuillehouder Wonen en 
Werken van stadsdeel Westerpark, is er zich ter- 
dege van bewust dat het voor veel bewoners 
en ook voor de winkeliers geen leuke tijd is. 
Maar, zegt hij, 'we zitten nu in de uitvoeringsfa- 
أ  die is veel moeilijker dan de periode 
w^Jrin de plannen alleen nog maar op papier 
worden gezet. Van papier heb je geen last, wel 
van het echte werk.'

SPAARNDAMMERSTRAAT 
Hij is zeer positief over het verloop van de werk- 
zaamheden in de Spaarndammerstraat. 'Alles 
ligt op schema. Het eerste stuk tussen Spaarn- 
dammerdijk en Nova Zemblastraat is klaar en is 
erg mooi geworden. En dan moeten de bomen 
nog komen!

Voor de zomer is het stuk bij de Albert Heijn 
weer klaar. Het is nu zeker dat de Albert Heijn 
over ongeveer twee jaar naar de kop van de 
Spaarndammerstraat gaat. Ook zeker is dat er 
een Blokker en Zeeman in het middenstuk ko- 
men. Voor sommige winkeliers, zoals de ijzer- 
غ1 ط  en de videotheek zal de komst van Blok- 
ker misschien moeilijk zijn, maar we denken 
dat ze gespecialiseerd genoeg zijn om het 
hoofd boven water te houden. We vinden het 
belangrijk dat de kleine winkels die er nu zijn, 
blijven (we hebben niet voor niets toko Welco- 
me gesteund) en dat andere terugkeren, zoals 
een kaaswinkel en een visboer. De filosofie van 
een goede winkelstraat is dat je een paar grote 
trekkers als Blokker en Zeeman moet hebben, 
en dat is gelukt.

Veel is geregeld, maar andere dingen moe- 
ten nog. Voor een goedlopende winkelstraat 
heb je genoeg klanten nodig. Hoewel de be- 
bouwing van de Houthavens voorlopig is uitge- 
steld, denken we dat we op korte termijn toch 
meer publiek naar de Spaarndammerstraat 
kunnen trekken. We zijn bezig te regelen dat er

bestuurders moeten niet alleen letten op ٠$؛ wij" 
hoe هه£ hoe de woningen er straks bij staan, maar 
."j moeten tevreden zijn؛de mensen zich uoelen, z
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Spaarndammerstraat 460 
Amsterdam

و 020-6826414

vergelijken met naar de tandarts gaan. Dat doe 
 maar uiteindelijk ga je er ,١٥١ e ook niet voor je؛
wel op vooruit.'

POSITIEF
Al met al is Evert Bartlema positie؛ over de za- 
ken die nu in uitvoering zijn. Niet alleen over 
de straten en de huizen, maar ook over de 
voorzieningen als het nieuwe buurtcentrum in 
de Spaarndammerstraat, waar o.a. buurtbe- 
heer en wijkopbouworgaan gaan samenwo- 
nen, de verbouwing van buurthuis Verzet en 
het opknappen van het Zaandammerplein.

Hij ligt behoorlijk onder vuur, maar kan best 
begrijpen waarom mensen boos zijn en zich 
onprettig voelen. Hij vraagt zich wel eens af of 
hij op het goede spoor zit. Hij denkt van wel, 
maar ziet ook dat het hier en daar beter moet. 
Hij is ervan overtuigd dat het resultaat goed zal 
zijn. 'Kijk naar de Fannius Scholtenbuurt. Die 
zat vijf jaar geleden in dezelfde fase van uit- 
voering als de Spaarndammerbuurt ٨٧■ De 
eerste periode is het lastigst. Nu is iedereen 
daar tevreden over de mooie opgeknapte 
buurt. Ik hoop dat de mensen ؛٨  de Spaarn- 
dammerbuurt over vijf jaar ook kunnen zeg- 
gen: het was zwaar, maar wel de moeite 
waard.'

Annemiek Spitteler (redactie)

Kinderkamp
Van 12t/m 16juli organiseert de Noorderkerk- 
gemeente weer een kinderkamp voor kinderen 
van 7 t/m ١١ jaar. We gaan deze keer naar 
kamphuis 'Bos en Duin' in Bloemendaal. Op 
het programma staat veel sport en spel, zwem- 
men en een uitstapje; maar ook corvee hoort 
natuurlijk bij een kamp. En elke dag luisteren 
we samen met de kinderen naar een mooi ver- 
haal uit de Bijbel. Dankzij een financiële bijdra- 
ge vanuit de kerk en het stadsdeel kunnen we 
de kosten laag houden. We vragen van ٧ als 
ouder/verzorger een bijdrage van 
€40,- per kind.

Voor meer informatie en voor aanmelding 
kunt ٧ contact opnemen met Peter Smits, tel. 
6828026, e-mail: p.c.h.smits@hetnet.nl.

. . . ، م. h H E B R 0 n  Polanenstraat ١37/213
* ه.ال نآأ؛ و سم ق tjaun ١ ٠١  3 ٧٧ Amsterdam

Ik vind dat het wijkopbouworgaan te weinig 
doet aan de individuele ondersteuning van be- 
woners. Het wijkopbouworgaan zou vaker aan- 
wezig moeten zijn bij de huisbezoeken die WO- 

ningcorporaties afleggen bij bewoners. Daar- 
door zouden de bewoners zich minder onder 
druk gezet voelen. Je kunt dit niet overla؛en aan 
vrijwilligers.'

LEERPROCES
'Wij als bestuurders moeten er niet alleen op 
letten hoe de woningen er strains bij staan, 
maar ook hoe de mensen zich voelen, z؛j moe- 
ten tevreden zijn. Tijdens bewonersvergaderin-

gen, raadscommissievergaderingen ؛؛٨ ؛٨ ؛^٨ '
dere mate tijdens onze spreekuren horen we 
wat de mensen ervan vinden.

We leren van wat er fout gaat bij 'de groene 
deuren'. Woningcorporatie Rochdale doet de 
voorbereidingen voor de renovatie van de bui- 
tenring Zaanhof alweer zorgvuldiger. Daar ligt 
het ook gemakkelijker, omdat in dit woningen- 
complex de renovatie in fases kan plaats vin- 
den. Bij de groene deuren moeten alle bewo- 
ners echt voor ١ oktober hun huizen verlaten 
hebben, omdat Bouw en Woningtoezicht heeft 
verboden de woningen nog een winter te be- 
nutten vanwege de onveilige cv's en het asbest.

Maar in alle gevallen is een tijdelijke verhui- 
zing een forse belasting. Zo'n renovatie kun je

Tienerkamp
Ben je tussen de 12 en 15 jaar oud en weet je 
nog niet wat je in de zomervakantie gaat doen? 
Kom dan mee op tienerkamp! Van 19 t/m 23 
juli organiseert de Noorderkerkgemeente weer 
een tienerkamp op kampeerboederij 'De Aal- 
bertshoeve' in Ermelo. Bossen en zandverstui- 
vingen nodigen je uit voor een gaaf programma 
met veel sport en adventure. Verder brengen 
we gewoon veel tijd lekker samen door ( en 
doen we met elkaar de afwas en zo (. Ook wil- 
len we met elkaar nadenken over het leven zelf 
en wat God hiermee te maken zou kunnen 
hebben, aan de hand van verhalen uit de Bijbel, 
toneelstukjes of gewoon met elkaar in kleine 
groepjes. De bijdrage voor het tienerkamp be- 
draagt €45,-.

Voor meer informatie en voor aanmelding 
kun je contact opnemen met Mariëtte Koore- 
vaar, tel. 7799466, e-mail: mariette_koor@hot- 
mail.com.
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4 Mei Dodenherdenking
deze trend zich de tomende jar؛؛n voortzet- 
ten. Na de herdenkingwas er in het polanen- 
theater tijd voor een kop koffie. Tijdens deze 
koffie hebben twee jongens van de basis- 
school nog een gedicht voorgedragen die wij 
in zijn geheel afdekken.

Elma de Wolf, redactie

T oesp raak  M aro k k a a n se  Platform  
W e s te rp a rk  ter  gelegenheid  van  
4 m ei h erd en k in g  2 0 0 4

ka en ook in een deel van Azië laten duidelijk 
zien dat de machthebbers in de wereld nog 
veel inspanningen moeten verrichten om een 
vrede, veiligheid en democratie te bewerkstel؛؛- 
gen. Daarom vragen wij ٧ : laat ٧ opnieuw in- 
spireren door de geest van de gevallenen in het 
verzet tegen onrecht, fascisme, onderdrukking 
en volkerenmoord. Wij herdenken samen de 
dag van 4 mei en vieren samen de dag van be- 
vrijding op 5 mei. Dank ٧ voor uw aandacht.

Abdelkader Darrazi

MEUBELPROJECT
© 684 7820

Meubels voor minima 
Eenproject door haanlozen 

We halengratis op

OPENINGSTIJDEN
dinsdag/zaterdag

10 . 0 0 - 14.00

DeWittenkade I I I  

(kelder Nassaukerk)

4 mei was er weer een doden herdenking op 
het zaanhof. Het was in tegenstelling tot 
voorgaande jaren dit keer een heel mooie 
plechtigheid. Mede doordat er mensen van 
het Marokkaans platform uitgenodigd wa- 
ren. Het was een plechtigheid waar saamho- 
righeid de boventoon voerde. Hopelijk gaat

Namens het Marokkaans Platform en de Ma- 
rokkaanse gemeenschap in het stadsdeel Wes- 
terpark sta ik hier vanavond. Als voorzitter van 
het Marokkaans Platform deel ik ٧ mee dat ons 
bestuur het zeer op prijs stelt dat wij hiervoor 
zijn uitgenodigd.

Wij herdenken vandaag alle slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog. Wij herdenken al de- 
gene die hun leven gaven om onze vrijheid te 
garanderen. Wij herdenken al die mensen die 
vielen in het verzet tegen duistere machten van 
racisme, fascisme en dirtatuur. Die mensen 
verdienen veel respert omdat zij zichzelf heb- 
ben opgeofferd voor de universele waarden zo- 
als: vrede, vrijheid en democratie.

Ook herdenken wij vandaag de Marokkaan- 
se soldaten die in de strijd van 1940 tegen de 
Duitse bezitter meevochten. Vele Nederlanders 
en Marokkanen zijn onvoldoende ge'infor- 
meerd over deze soldaten die tijdens de Twee- 
de Wereld oorlog in Nederland zijn gestorven 
en begraven. Samen met het Franse leger in 
Zuid Nederland bij Breda, in Bergen op Zoom, 
ook na de capitulatie, werd in Zeeland nog 
doorgevochten. De Marokkaanse militairen 
werden door de Duitse gevangengenomen en 
bleven de hele oorlog, daar, tot kort voor de be- 
vrijding, als krijgsgevangenen ge'i'nterneerd en 
tewerkgesteld te Borselen op Zuid Beveland. 
Ook zij hebben dus zij aan zij met het Neder- 
landse militairen hun leven ingezet voor de vrij- 
heid van Nederland.

Het blijkt telkens weer dat de strijd tegen on- 
derdrukkende machten nog niet is afgelopen. 
Dagelijks zien wij op het journaal hoe inde we- 
reld bepaalde groepen mensen en volkeren 
worden gediscrimineerd, onrechtvaardig be- 
handeld, onderdrukt, gemarteld of zelfs uitge- 
moord. De oorlog in het Midden Oosten, in Afri

Bilal, leerling van de 
8 E. Paulusschool groep 

las een gedicht voor tijdens 
de dodenherdenking

op een goede 5 mei ؛ ؛٠٠؟We 
/٧٨ Op deze dag werden we allemaal 

dag /،٨٦٠٠؛ na deze 
^idiedereen weereen lach

Dezon scheen heel erg fel 
Niks was meer een spel 

een gruwelijke doodofleven ٧٠٨ 
Enniemandzitmeertebeven

De dag op goede 6 mei 
Was iedereen heel erg blij 
Kleine kinderen eten weer snoep 

soep ٨٧٨ de grote kinderen drinken ٨£

7meispelen de kinderen buiten 
fluiten /̂٢٨٥٥ Methele grote 

De jongens spelen weer voetbal 
de meisjes weer basketbal ٨£

kinderen spelen metballonnen ١٠ ج 
n nergens zijn meer kanonnen؛s 

bedanken ^ »٧٥٠٢٥٧ Mogen we onze 
Wanterzijn nergens meer e^e klanken 
Van pijn en verdriet 

lied /٨١٥٠ een ٧٠٨ Maar wel
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Domela-plantsoen
Vlak achter het spoorviadukt ligt een stukje groen dat voor 
velen geen naam heeft maar wel een sensatie oproept. Voor de 
een is het een warm herkenningsteken (hoera, ik ben bijna thuis 
en hier is het rustig), voor de ander is het een gruwel (op zo’n 
hoek hoort in een wereldstad een markant gebouw te staan).

tieel acht stemmen voor, zes tegen en drie 
zwevend heeft het misschien niet zoveel zin 
om de nota in deze vorm door te zetten. 
Maar Bartlema kennen we ais koppig, dus 
hoedt u.

Het Stadsdeel wil de buurt 'vitaliseren' 
(verlevendigen) en doet dat ondermeer door 
steeds bomen te 'vervangen'. De Spaarn- 
dammerstraat ligt plat. De bomen voor het 
Schip en voor de Hammam zouden ook(  
rend zijn. Wonen we hier aan de Zuidas ?ap  
de publieke tribune was horen dat er een 
handtekeningenlijst circuleert vanuit de be- 
woners en ook dat er een en؟uete in de 
maak ؛$ vanuit een oppositiepartij. Weer an- 
deren zouden een referendum willen voor 
zo'n enorm project. De website van Initiatief- 
groep Iepen Spaarn volgt de discussie kri- 
tisch ( www.kaaldammer.dds.nl) en hoopt 
van de zomer lepenblad #2 uit te brengen.

٧ kunt daar uw mening heensturen. E- 
mail: kaaldammer@dds.nl. Als ٧ een gewo- 
ne brief wilt afgeven kan dat via het w  -jk©p؛
bouworgaan O.V.V. "Domela-plantsoen".

M artin Ahm a

In de vergadering waren al protestteksten 
van negen bewoners(groepen) bekend. In 
een eerste reactie was er al een resultaat, na- 
melijk dat de Plataan en de rij Monumentaal 
Iepen op de stoep buiten de kapplannen 
worden gehouden. De rest van het groen zou 
wegmoeten en er komt "nieuw^ groen op 
40°/o van de opperolakte. Op de publieke tri- 
bune zaten zeker vijftien mensen speciaal 
voor dit agendapunt en hun zorgen over 
groen, schaduw, wind etc. Hiervan sprak een 
iemand die wel wat voelde voor het plan. En 
vier spraken ertegen.

De raadsleden spraken daarna in de com- 
missie. De PvdA steunde het, maar had een 
aantal vragen ter verduidelijking. WD  en 
D66 zien er een impuls voor de buurt in. 
Groen Links bleek tegen het plan in de huidi- 
ge vorm, evenals Amsterdam Anders/De 
Groenen. Beiden waren tegen bebouwing 
en vonden andersoortige verlevendiging met 
behoud van de groenfunctie denkbaar. On- 
duidelijk was de frartie van Buurt en Wester- 
park: de partij is gecharmeerd van herbouw 
van bijvoorbeeld een Cuypers-achtig ge- 
bouw met stadsdeelfuncties erin, temeer 
daar dan het huidige stadsdeelkantoor het 
park dan functies kan krijgen voor de hele 
buurt. Maar als de wens van de buurt uit- 
drukkelijk tegen de bouwplannen is dan 
vindt Buurt en Westerpark dat doorslagge- 
vend.

Veranto/oordelijk bestuurder Bartlema be- 
sloot de vergadering met de vergadering op 
dit punt met de opmerking dat hij kennelijk 
wat moet overdenken voordat hij het in de 
raad zal brengen. Niet dat hij inhoudelijk zo- 
veel wilde wijzigen, maar met straks poten-

Dit stekje groen in de Spaarndammerbuurt 
heeft wel degelijk een naam. Sommigen 
zeggen Magdalena-plaats, omdat hier vroe- 
ger een door Cuypers gebouwde RK kerk 
stond, anderen vinden het naambordje en 
zien: Domela Nieuwenhuisplantsoen. Deze 
rode politicus die in وأ وأ  overleed is ver- 
bonden met deze buurt en de havenarbe؛- 
ders. Zijn standbeeld staat aan het water bij 
de Haarlemmerpoort.

De kerk is dertig jaar geleden gesloopt we- 
gens verzakking en sindsdien is er onduide- 
lijkheid: wat te doen met dit stukje grond ? 
Het stadsdeelbestuur koerst nu op een mar- 
kant gebouw, waarbij het markante voorals- 
nog blijkt uit de hoogte ( een "landmark"). 
Direkt omwonenden en een deel van de 
raad zijn daar de laatste tijd over ge'i'nfor- 
meerd en geraadpleegd. Velen zijn pissig en 
het besluit is nog niet genomen.

Het plan voor bebouwing staat in een nota 
van de verantovoordelijke bestuurder Evert 
Bartlema (PvdA-lid). Het plan maakt een 
groot publiek gebouw mogelijk met een to- 
ren van 1 1 8 ه-  verdiepingen (vloeroppper- 
vlakte 5500 m2 en hoogte tot 55m ). Rond- 
om het plan gonst het gerucht dat hier ook 
het nieuwe stadsdeelkantoor zou kunnen 
komen. Actie van bewoners rond het princi- 
pe van het wel of niet bebouwen van het ٥٠- 
mela-plantsoen heeft nog zin. De plenaire 
raadsvergadering moet er nog over stem- 
men, waarschijnlijk eind juni. De betreffende 
raadscommissie had op 12 mei jl.mei geen 
eenduidig oordeel. Over een gebouw dat 
qua hoogte te vergelijken is met het Haven- 
gebouw bij GS of het Nissangebouw aan de 
Zuidas, beslis je niet in een rookpauze.
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Watersportcentrum haalt met zelfgebouwd 
vlot Sail 2005 naar de Spaarndammerbuurt
Om de vijfjaar wordtAmsterdam weer een echte bruisende havenstad. Dan meren tijdens de 
manifestatie Sail Amsterdam alle mogelijke boten, van enorme driemasters tot onooglijke 
sloepjes, afin het oostelijk havengebied. Vroeger, toen het gebied nog niet was volgebouwd met 
nieuwbouwwoningen, was daar alle ruimte voor. Maar tegenwoordig wordt het met een steeds 
verder uitdijende vloot toch wel krap.

Meestal begeleidt Ad de kinderen in zijn 
eentje. £٢ zijn wel een paar vrijwilligers, maar 
die komen van ver en zijn dus niet zo vaak 
beschikbaar. Het zou fijn zijn, als er wat meer 
ouders bereid zouden zijn een handje te hel- 
pen, bijvoorbeeld bij het in- en uitstappen en 
bij het toezicht houden.

Verder wil hij dat alle kinderen in de buurt 
de kans krijgen van de watersport te genie- 
ten. □aarom is de stichting Watersport nog 
steeds geen vereniging en hoeft er geen con- 
tributie te worden betaald. Maar dat betekent 
wel dat de stichting afhankelijk is van subsi- 
die en donaties. In de kombuis van de grote 
boot staat een melkbus, waarin men dona- 
ties kan doen. Helaas komt er niet veel in. □o- 
naties via de giro, zowel voor het varen voor 
de jeugd als voor de bouw van het vlot zijn 
dan ook meer dan welkom. Het gironummer 
is: 9034559 t.n.v. stichting Watersport, van 
Noordtkade 100,1013CA Amsterdam

Annemiek Spitteler (redactie)

De voorbereidingen zijn in volle gang, we 
zijn bezig met de begroting en als die klaar is, 
gaan we een projectsubsidie bij het stads- 
deel aanvragen. Misschien vragen we ook 
nog subsidie aan de centrale stad, maar ik 
ben beter in boten bouwen dan in subsidie 
aanvragen. Daarom zou het heel fijn zijn als 
er iemand bereid zou zijn om -gratis- subsi- 
dies te regelen. We hebben ook sponsors no- 
dig. Om die over de streep te krijgen hebben 
we een leuk plan bedacht: de zeilen van het 
vlot zullen uit verschillend gekleurde vlakken 
bestaan. Op elk vlak komt de naam van een 
sponsorte staan.

Ik hoop dat op dit artikel in de buurtkrant 
veel rearties komen van bedrijven, winke- 
liers en alle anderen die mee zouden willen 
betalen. Want zonder hen redden we het 
niet.'

'Het vlot gaat de 'Bontekoe' heten. We vin- 
den het zelf een toepasselijke naam, omdat 
Bontekoe een beroemde zeevaarder was, 
naar wie in de Spaarndammerbuurt een 
straat genoemd is. Als Sail voorbij is, blijven 
we het vlot gebruiken. We hebben plannen 
om naar Engeland te varen. Er kunnen naast 
mij als schipper maximaal 15 personen mee.'

W ATERSPORT VOORI£DEREEN  
Intussen blijft Ad van Deventer druk in de 
weer met de kinderen die elke dag na school 
!٨ de van Noordtgracht kunnen komen va- 
ren. Er zijn zeilbootjes, kano's en waterfiet- 
sen. Hij hanteert een paar belangrijke spelre- 
gels: de kinderen zijn welkom, als de deur 
van de lichtblauwe kajuit van de grote dek- 
schuit openstaat, ze moeten een zwemvest 
aan en mogen tot aan de brug over de Hout- 
mankade varen. Voor de oudere jeugd, vanaf 
een jaar 0؛ achttien heeft Ad een originele 
roeisloep liggen, geschikt voor zes roeiers en 
een stuurman.

En dus leek het Ad van Deventer, de drijven- 
de kracht achter het Watersportcentrum 
Westerpark-Spaarndammerhout en altijd 
bezig met boten, een goed idee om een deel 
van de vloot naar onze oude houthaven te 
halen Hier is ruimte zat. En het is leuk voor 
d^buurt.

٦ ءع zou het liefst zien dat een deel van de 
bruine vloot hier aanmeert. Die past het best 
bij het karakter van onze buurt én bij zijn 
voornaamste plan voor Sail 2005: het bou- 
wen van een zeewaardig vlot. Hiermee wil hij 
de vloot tegemoet varen. Zo wil hij de deel- 
nemers aan Sail welkom heten in Amstpr- 
dam, met name in de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf en stich- 
ting Sail juichen zijn plan toe en hebben toe- 
stemming gegeven om met het vlot aan festi- 
viteiten, zoals de parades die elke avond 
plaatsvinden, deel te nemen.

Met groot enthousiasme vertelt hij wat hij 
allemaal bedacht heeft: 'Ik wil het vlot bou- 
wen met jongeren vanaf een jaar of twaalf uit 
3 م,  paarndammer- en Zeeheldenbuurt. Ze 
würden begeleid door het Sportbuu^/erk. 
Er wordt niet zomaar wat aangerommeld, er 
moet degelijk werk geleverd worden, want 
veiligheid staat voorop. Het vlot moet aan al- 
Ie veiligheidseisen voldoen en zal zeewaar- 
dig zijn. Het wordt gebouwd naar het voor- 
beeld van de Kontiki. Er komen zeilen op en 
twee motoren. Een steekzwaard -dit is een 
neerlaatbare kiel- zorgt voor de stabiliteit.

Michiel van Dijk van het architectenbureau 
Gietermans en van Dijk maakt het ontwerp 
en de firma Self made neemt het technische 
gedeelte voor zijn rekening. Misschien gaan 
er nog anderen meewerken, maar dat is nog 
niet helemaal duidelijk. We zoeken in elk ge- 
val nog iemand die een website over ons 
project wil maken.

BUURTKRANT V©©R DE S?AARNDAMMER- EN ZEEHELDENBUURT 7



 Buurtbrunch Zeehelden- ١ ؛،
١ ٠ ٠ buurt op zondag 20 juni ؛'٠

Ook ditjaar vindt dejaarlijkse buurtbrunch in de Zeehelden- 
buurt plaats. Met betrekking tot voorgaande jaren zal de 
buurtbrunch ditmaal op het gerenoveerde Zoutkeetsplein 
plaatsenden. Het pasgerenoveerde plein zal op deze manier 
feestelijk worden ingehuldigd.

Verhuizing spreekuur 
buurtbeheer in de 
Zeeheldenbuurt
De wijkc©nc؛ërge van de Zeeheldenburt is 
Hassan Ziani. In plaats van het kanton in de 
van Linsch©tenstraat houdt hij vanaf ١ mei 
zijn spreekuur op de Brede School.
De spreekuren zijn op: maandag-, woens- 
dag- en vrijdagochtend; 08.30 tot ١ 0.00 uur. 
٧ kunt hij Hassan terecht met allerlei vragen, 
wensen en klachten over uw buurt,
Ook kunnen ouderen en minder valide^ ij 
Hassan terecht voor kleine klusjes in h u .

Hassan loopt dagelijks door de Zeehel- 
denbuurt, herkenbaar aan z'n jas met het lo- 
go van het Buurtbeheer. Op dinsdag- en 
donderdagmiddag is hij te vinden in de Zui- 
derspeeltuin.
?elefonisch kunt ٧ hem tijdens kantooruren 
bereiken op 020-686.32.41 of422.73.73.

Mocht ٧ het buurtbeheer om een 0؛ ande- 
re reden naast deze tijden willen bereiken, 
dan kunt ٧ vanaf ١ juli komen naar het Wijk- 
Servicecentrum in de Spaarndammerstraat 
708-722.

Klimmuurdoor: WesterparkActief 
Muziek door: Boeng Doti 

Alle bewoners van de Zeeheldenbuurt zijn 
van harte welkom op het Zoutkeetsplein op 
zondag 20 juni van 12.00-17.00 uur. Voor 
meer informatie bel met: 422 73 73

Miriam Aalbers, 
Buurtbeheer Westerpark

Evert Bartlema van het stadsdeel zal s'mid- 
dags aanwezig zijn op de brunch en zal het 
een en ander vertellen over de renovaties 
in de buurt. Het grootste gedeelte van de 
brunchhapjes wordt aangeboden door de 
plaatselijke middenstand. Dat zijn: café Noor- 
derster, sigarenmagazijn Barentsz, coffees- 
hop Barentz, sigarenwinkel Kon/ershoek, 
proeflokaal de Keet, bakkerij Barentz, snack- 
bar Rob, groenteman Barentsz, Mouna Fas- 
hion, broodjeszaak Het Plein, groentezaak 
The Waves en de Gouden Meeuw.

PROGRAMMA:
Poppenkastoptreden door: Koos Kneus 
Gezamenlijke brunch door: Beheergroep 

Zeeheldenbuurt 
Inrichten geveltuinen door: Afdeling groen 

van het stadsdeel 
Presentatie artiviteiten door: Gouden Meeuw

In memoriam: Gerda Lasschuit schoolbibliotheek van Het Roer. Sociaal be- 
wogen; goudeerlijk; een rood hart. In 1و ? م  
kroeg ze voor haar buurtinzet de goude^ 
speld van Amsterdam; één van de allerjong- 
ste onhangers ervan (39 jaar was ze toen). 
Gerda heeft ook in betaald werk haar vele 
capaciteiten, humor en een groot sociaal 
gevoel in kunnen zetten. Op haar crematie 
(De Nieuwe Ooster) werd daarvan indruk- 
wekkend getuigd door collega's van R.O.S. 
(Regionaal overslag station) en En Route.

De Zeeheldenbuurt is Gerda veel dank 
verschuldigd. Rinus, Esther en Fabian: veel 
sterkte toegewenst.

NelBreedveld, 
Bewonersraad Zeeheldenbuurt

wel eens in het Turfschip (R©ggeveenstraat) 
met haar erbij hebben vergaderd over de toe- 
komst van hun woning en van de buurt.

Gerda was heel lang actief betrokken bij de
5 mei bevrijdingsfeesten in onze buurt, samen 
met o.a. Carla Griep van Het Roer en لan Eerd- 
huysen(AKZ).Als bekwaam vrijwilligster heeft 
ze op een professionele manier samen met 
haar man Rinus (en anderen) de speelotheek 
Zoutpot (Zoutkeetsplein) opgezet en jaren 
lang gerund.

Gerda voerde met AKZ en cws onder meer 
actie voor de bouw van De Bo^/Westerbeer 
(1976) en voor het behoud van de brand- 
weerkazerne (1980). Ze zette zich ook in voor 
de ouderenbibliotheek in de Zoutpot en de

Op 6 mei 2004 over- 
leed een bekende, 
actieve bewoonster 
van de Zeehelden- 
buurt. Ze werd 53

Van 1969 tot 1990
Gerda Lasschuit-Helmers was Gerda heel actief

als secretaresse van het Aktie Komitee Zee- 
heldenbuurt (AKZ). Gedurende een lange 
periode was ze betrokken bij alle stadsver- 
nieuwingsprojecten in de buurt, zoals de ro- 
novatie van de Dirk Hartoghsttaat; de 
nieuwbouw Bokkingenhangen, de strijd 
voor betaalbare huren en beter wonen.

De meeste oudere buurtbewoners zullen
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Afscheid Aktie Komi tee Zeehelden- 
buurt 1967-2004
In 1967 werd het Aktie K©mitee Zeeheldenbuurt (AKZ) opgericht 
door Henk Helmers Sr. (actieve C?N-er), Dien en Nico van Dijk,
Jan van Zaanen (de eerste voorzitter) en Rinus van £ssen.

De slagerij ٧٠٨ Jan Eerdhuysen en zijn 
vrouwMarie in de Barentszstraat.

In ١ 997 ontvingen Dien van Dijk en Jan Eerd- 
huysen uit handen van Maarten Voster de 
gouden speld van de stad Amsterdam voor 
h"" vele verdiensten voor de Zeehelden- 
huurt.

De Bewonersraad Zeeheldenbuurt, de he- 
wonerscommissies Eigen Haard Oudbouw 
en Nieuwbouw zullen de AKZ-taken geza- 
menlijk voortzetten én ovememen. Ze pro- 
beren dat ook. Maar volgens Jan, doen we 
dat vast niet voldoende strijdbaar. Samen- 
werken met Jan was niet altijd gemakkelijk. 
En met het klimmen der jaren, werd dat er 
niet eenvoudiger op. Het is zeker, dat we zo'n 
belangeloze, onvoowaardelijke inzet voor 
de buurt, met zo'n grote tijdsinvestering en 
betrokkenheid, in de 2Jste eeuw niet snel 
meer zullen terugvinden.

De Zeeheldenbuurt heeft veel te danken 
aan het AKZ, mét Jan Eerdhuysen, voorzitter.

Nel Breedveld, 
Bewonerscommissie Zeeheldenbuurt 

Eigen Haard Oudbouw 
Bewonersraad Zeeheldenbuurt

Niemand die met onze buurt te maken 
had (ambtenaren, wethouders, Eigen Haard, 
politie, WOO) kon om Jan en het AKZ heen.

Vele uren, dagen, jaren zijn vanuit de sla- 
gerij en 's avonds belangeloos besteed aan 
buurtbelangenbehartiging.

Van 1978-1987 heb ik met Jan in het AKZ 
samengewerkt. Een belangrijke verdienste 
uit die tijd is de afsluiting van het openbare 
binnenterrein Bokkinghangen (teveel over- 
last); met grote volharding wist Jan het geld 
hiervoor bijeen te krijgen. Ook de 5 mei tees- 
ten; de strijd tegen de Amicales (Marokkaan- 
se fascisten) in de buurt; de verkeerscircula- 
tieplannen; de vele renovaties/nieuwbouw; 
de wijkraad van het wijkopbouworgaan; het 
onderhoud en de huren van de sociale huur- 
woningen. Jan heeft mét het AKZ zich er met 
grote vasthoudendheid, kennis en betrok- 
kenheid voor ingezet.

GOUDEN SPELD
Hij heeft in het AKZ o.a. samengewerkt met: 
Dien en Nico van Dijk, Gerda en Rinus Las- 
schuit (van ١ 969-199ه ) Herman $lot. Carla 
Griep, Anneke Bolle, Frank Belderbos, Frits 
Gerrits, en vele anderen. Ook toen de ge- 
zondheid van Jan achteruit ging, bleef hij nog 
wekelijks AKZ spreekuur houden in het Turf- 
schip, in de Roggeveenstraat.

De aanleiding was: plannen van de gemeen- 
te Amsterdam en Labor (voorganger Eigen 
Haard) om rigoureuste slopen in de buurt en 
hoogbouw te plaatsen. De AKZ inzet is altijd 
geweest: goede en betaalbare woningen. In 
١ 969 volgde Jan Eerdhuysen Jan van Zaanen 
op als voorzitter.

In 2004 is er een eind gekomen aan een 
lang tijdperk van het AKZ. Dien van Dijk en 

٠ ٨  Eerdhuysen (vroeger slager in de Ba- 
rentszstraat) hielden als 80-plussers tot nu 
tot nog steeds de fakkel brandende! Tot 4 
mei 2003 vertegenwoordigden ze jaarlijks 
het AKZ bij de kranslegging op het Zaanhof. 
De gezondheid van Jan is verslechterd; hij is 
opgenomen in verpleeghuis witteberg.

BELANGELOZE INZET VOOR DE BUURT 
Jan Eerdhuysen voerde vanuit zijn slagerij ge- 
durende 34 jaar samen met wisselende vrij- 
willigers actie voor de belangen van de Zee- 
heldenbuurt. Zijn vrouw Marie stond altijd 
achter hem. Wat betreft: stadsvernieuwing; 
sociale huren; verkeer; veiligheid; antifascis- 
me, groen; IJ-boulevard, enz. Géén buurton- 
derwerp, of Jan was erbij betrokken, wist er- ٠ T l ,  Stond buurtbewoners bij met raad en 

^ a d .  Door het maatschappelijk werk werd 
je met alle buurtvragen gewoon naar de sla- 
gerij gestuurd.

Herinneringen van Dien van Dijk. Afscheid AKZ 2 0 0 4
Eerdhuysen die vanaf 1969 tot 2004 voorzitter 
was van het AKZ. Jan bleef strijdbaar en zette 
zich vooral in voor het behoud en herstel van 
goede sociale huun/voningen. Vooral de laat- 
ste jaren botsten zijn opvattingen regelmatig 
met die van nieuwe bewoners tijdens buurtver- 
gaderingen. Hij voelde zich niet begrepen. Dat 
heeft hem veel pijn gedaan.

Hij is nu op een leeftijd dat hij het voor ge- 
zien houdt.

Dien van Dijk

de school in de Roggeveenstraat gevonden. 
Dat mochten wij hebben, maar het moest hele- 
maal worden verbouwd. We hebben de kop- 
pen bij elkaar gestoken, gepraat en we zijn aan 
de slag gegaan. De turf die er nog lag, heeft ja- 
ren boven de bar gehangen. We hadden foto's 
van de verbouwing gemaakt. Die hebben jaren 
ingelijst in de zaal gehangen. Nu krijgen ze alles 
voorgeschoteld.

Onze eerste voorzitter was Jan van Zaanen, 
die ongeveer twee jaar bleef. Toen kwam Jan

مإح  DegrondleggervanhetAk- 
tie Komitee Zeehelden- 

: س محم• ا  bu^waswijlen Henk Hel- 
؛ع ]  mers. de vader van Gerda 

Dien van Dijk Lasschuit-Helmers. 
actief in het AKZ We zaten vaak te verga- 
٧٠٨ 1967-2004 deren bij onze mensen 

thuis. Toen haalden we 25 
cent per maand op voor de kosten die wijk 
maakten voor papier en andere dingen. Toen 
kwam Henk, die had een oud turfhok in de OU
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SpciamdcimmerHout Renovatie Zaandammerülein
P r o j e c t  ^ ^ — ٠ ٠ ٠

Nieuw wijkcentrum voor de Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt
Feestelijke opening op woensdagmiddag 7 ju li van 16.00 19.00 ؛٠؛  uur

Op 7 juli opent het nieuwe wijkcentrum zijn deuren in de voormalige garage aan de Spaam- 
dammerstraat 7 7 2 2 ه8- . Hoofdgebruikers van dit wijkcentrum, waan/oor de nieuwe naam tij- 
dens de opening bekend gemaakt zal worden, zijn het Wijkopbouworgaan Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurten Buurtbeheer. Daarnaast komen hier spreekuren van het Meldpunt Zorg 
en Overlast, de buurtregisseurs (van de politie) en de drie woningcorporaties ¥mere, De Key 
en Rochdale. Evert Bartlema en Dick Jansen, stadsdeelwethouders, zullen de officiële opening 
verrichten. Daarnaast zijn er atfiviteiten voor kinderen en een fototentoonstelling over de bei- 
de buurten En natuurlijk zijn de mensen van het centrum aanwezig om vragen te bean^oor- 
den over diensten die het centrum gaat bieden.

Het geheel wordt omlijst met muziek, hapjes en drankjes. Let op de posters in de buurt!

Uitbreiding museum 
Het Schip
Aan het Spaarndammerplantsoen in Amster- 
dam staan drie monumentale volkswoning- 
bouwcomplexen van Michel de Klerk. Het 
meest expressionistische blok wordt in de 
volksmond Het Schip genoemd. Dit complex 
behoort tot de top van de architectuurstro- 
ming De Amsterdamse School uit het begin 
van de hA/intigste eeuw. Museum Het Schip is 
gevestigd in het voormalig postkantoor.

Nu wordt het museum uitgebreid met een 
Museumwoning op 
de wereldberoemde 
plek onder het toren- 
tjevan de Klerk. ٧ ziet 
de reconstructie van 
een arbeiderswoning 
die door de Klerk is 
vormgegeven. Verder 
een expositie over de 
inspiratiebronnen van 
De Amsterdamse 
School en een kijkje in 
het torentje...

Tijdens het interna- 
tionalearchitertuunweekend van 3 en 4 juli is 
de Museumwoning voor het eerst te bezichti- 
gen. ٧ als Westerparker kunt vanaf dat week- 
end tot ١ september 2 4  -tegen een geredu هه
ceerd tarief naar binnen.

Museum Het Schip 
Spaarndammerplantsoen 14ه  

1013 XT Amsterdam 
eindpunt bus22 (halteZaanstraat)

De museumwoning 
ispreciesonder 

het torentje.

Kortingsbon
Tegen inlevering van deze bon ontvangt 

u €  5,- korting op de normale toegangs- 
prijs van €  7,50. Geldig vanaf zaterdag 
3 juli t/m 31 augustus 2 4  .هم

Openingstijden woensdag t/m zondag 

14.00 -  17.00 uur. Meer informatie: 
www.hetschip.nl of bel: 418 2885.

VW«V>؛U؛' <جم؛؛

ج؛ني; تبمم

, ٠

ToekomstigbeeldZaandammerplein.lndecember2004ishetspeelpleingereed. 
Despeeltuin is ontworpen doorarchitectSyboltMeidertsmain overleg met omwonenden er. 
kinderen. Deeilandenmetsiergroen(7)wordeninhetvoorjaarvan2005met 
schoolkinderen ingeplant.

2004 1: uitvoering د'أ،ء □ Voetbalveld ١
2007 f  ،sc 2: uitvoering ،،2 ،،؛ Basketbal/voetbalveld 

3 Kinderspeeltuin omheind 
pn-ltuingebouw ts-'vi Bink؟ 

peeltontcl؛ Spcclcikud met 
skatc eiland ه مسءااء؛ا

rgro،u؛،met s لءااط؛ظ ا F'icuenrck (rooîtvrijstâlco راءزاء؛اا
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Eerste deel ‘Robinsonade’ gereedBericht van
mankade en het z©utkeetsple؛n is het eerste 
deel van deze wandelroute nu een feit.

Op 20 juni organiseert de buurt weer haar 
jaarlijkse buurtbrunch. Dit jaar op het ver- 
nieuwde Zoutkeetsplein.Tijdens deze jaar- 
lijkse buurtbrunch zal Evert Bartlema, stads- 
deelwethouder, het vernieuwde z©utkeets- 

l̂ein en de vernieuwde Houtmankade offi- 
cieel openen.

richt als een aantrekkelijk plein met zo veel 
mogelijk groen en speelvo©rzieningen voor 

kinderen.Het Dagelijks Bestuur denkt dat het 
Domela Nieuwenhuisplantsoen ster  ̂verbe- 
terd zal worden door de publieksgerichte 
funrtie in het gebouw en een nieuwe, groene 
inrichting van de open b are  ruimte.

Bij de bespreking in de raadscommissie 
bleek dat de politieke partijen verschillend 
denken over de voorstellen van het Dagelijks 
Bestuur om het Domela Nieuwenhuisplant- 
soen te verbeteren. Het is nog niet bekend 
wanneer er een besluit wordt genomen door 
de stadsdeelraad.

De Zeeheldenbuurt is een bijzondere buurt. 
Zij ligt 'in het water'; de buurt wordt be- 
grensd door de Oude Houthaven, het IJ, de 
Zoutkeetsgracht en de Houtmankade.

Om dit eilandkarakter te benadrukken is 
het plan om rondom de buurt, langs het wa- 
ter, een aaneengesloten wandelroute aan te 
leggen: de 'Robinsonade'. Met het gereedko- 
men van de herinrichtingen van de Hout-

Op 12 mei 2004 is de Nota van Uitgangspun- 
ten voor het Domela Nieuwenhuisplantsoen 
besproken in de raadscommissie Wonen en 
Werken van de stadsdeelraad. Het Dagelijks 
Bestuur van het stadsdeel wil namelijk graag 
op een deel van het plantsoen een gebouw 
realiseren met een funrtie die mensen aan- 
trekt, om ook dat deel van de Spaarndam- 
merstraat een stuk levendiger te maken. Het 
gebouw zal de normale bouwhoogte in de 
buurt hebben, met een toren van 35 tot 55 
meter, zodat de 5paarndammerbuurt ook 
van de andere kant van de spoordijk is te 
zien. Ongeveer de helft van het huidige plant- 
soen wordt volgens het plan opnieuw inge-

Eigen H aard  
O lym pus W o n e n

Het projert 'p^iekaf$luiting Van Heems- 
kerckstraat e.0.' had door bouwtechnische 
problemen vertraging opgelopen, maar is in 
april alsnog met succes afgerond. Nieuwe 
postkasten, bellenplateaus en voordeuren: 
het ziet er aan buitenzijde weer netjes uit. 
Aan de binnenzijde zijn alle vloeren opnieuw 
.betegeld.

٠  Een ander project dat vanuit de vernieu- 
wing Zeeheldenbuurt op stapel staat is het 
vernieuwen van 19 balkons aan de straatzij- 
de aan het Zoutkeetsplein, de Houtmankade 
en de Roggeveenstraat. Het betreft de rode 
balkons met witte beplating. Als proef heb- 
ben wij één balkon vernieuwd. Dit voorbeeld 
kunt ٧ zien boven de scheepsbenodigdhe- 
denwinkel aan het Zoutkeetsplein. De gelui- 
den die wij uit de buurt over dit balkon hoor- 
den, waren niet ovenwegend positief. Eigen 
Haard Olympus Wonen heeft daarom een 
kleine enquête gehouden onder de bewo- 
ners van de woningen met een dergelijk bal- 
kon. Hen werd onder meer gevraagd wat zij 
vonden van het proefbalkon en van onze 
plannen om de balkons te vernieuwen. Hier- 
st،' bleek dat de meerderheid van bewoners 
geen voorstander is van het proefbalkon 
vanwege de openheid ervan waardoor rom- 
mei op de balkons goed te zien is en de pri- 
vacy afneemt. Een meerderheid geeft aan 
dat een schilderbeurt of opknapbeurt vol- 
doende is. Eigen Haard Olympus Wonen be- 
raadt zich over de aanpak van de balkons. Wij 
zullen hierover nog overleg hebben met de 
diverse betrokkenen en ٧ op de hoogte hou- 
den.

Werkzaamheden bocht van Diemenstraat 
(bij Barentszplein)

Diemenstraat is de hele werkperiode afge- 
sloten. De Van Diemenstraat zelf blijft de he- 
Ie periode in gebruik Alleen in het laatste 
weekend, 21 en 22 augustus, wordt het ver- 
keer naar de stad toe omgeleid. In datzelfde 
weekend zal ook, in verband met asfalteer- 
werkzaamheden, de in- en uitrit bij de Silo- 
dam een paar uur afgesloten zijn. Dat wordt 
van tevoren met borden aangegeven.

De bushaltes worden eveneens tijdelijk 
verplaatst. De halte voor de bus die richting 
het centrum gaat, komt tijdelijk verderop op 
de Westerdoksdijkte staan. De halte voor de 
bus die de stad uitrijdt, komt tijdelijke verder- 
op in de Van Diemenstraat te staan, buiten 
het werkgebied.

De bochtVan Diemenstraat, het kruispunt bij 
het Barentszplein- Silodam, wordt nog deze 
zomer aangepakt. Al een tijd ligt er de wens 
van bewoners van de Silodam en van bewo- 
ners uit de Zeeheldenbuurt om het overste- 
ken te vergemakkelijken. Dat gaat nu gebeu- 
ren. Er is een compleet nieuw ontwerp ge- 
maakt dat aan kan sluiten op de later aan te 
leggen nieuwe Westerdoksdijk.

De werkzaamheden starten op ١ juni a.s. 
en eindigen op zondag 22 augustus 2004. Er 
komt nieuw asfalt, vrijliggende fietspaden 
aan weerszijden van de weg, een ruimere 
baan voor de bus en zebra's met verkeers- 
lichten. Ook de weg voor de huizen aan het 
Barentszplein krijgt een nieuw profiel.

De weg van het Barentszplein naar de Van

Domela Nieuwenhuisplantsoen
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T i e n e rWesterpark

Actief
De w edstrijd prof !،larokko tegen Ajax

Op woensdag 21/4/2004 speelde prof Marokko tegen Ajax. □ e  wedstrijd werd georganiseerd vanwege de aardbeving 
in Marokko en het geld dat de wedstrijd ©pgeleverd had, ging ook voor hulp naar Marokko. Ik zelf vond het een span- 
nende en een gezellige wedstrijd omdat het de eerste helft 1/0 voor Ajax stond en het b leef ook zo totdat de tweede 
helft begon. Toen şcoorde Marokko het eerste doelpunt en daarna volgde er nog twee doelpunten van Marokko en 1 
voor ajax. Zo werd het 3/2 voor Marokko. Het was gezellig op het podium omdat er allerlei groepen bezig waren met 
muziek en allerlei andere dingen en ik vond het ook goed gaan ondanks dat er ook een paar supporters uit blijdschap

het veld op gin-
gen en het verliep 
volgens mij verder 
welrustig. .

Moustafa Achmila

Westerpark Actief is een sport-, spel- en cultureelprogramma 
voor de jeugd van de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.
Elke door de weekse dag zijn er GRATIS activ ite iten  voor de jeugd 
van 6 tot 18 jaar op verschillende plekken in deze buurten.

Westerpark Actief organiseert ook grote evenementen, 
zoals buurtfeesten, voetbaltoernooitjes en 
$pecials in Volta en in sportcentrum Bredius.

ZOMER 2004 t/mtojuli
DAGEN EN TIJD EN  ACTIV ITEIT

٨١  ̂ t/m  ٧٢ 15.00  - 17.30 Zeilen/kanovaren
WO 13.30 -17.30

Sport & spei 
Voetba{

Voetbal

Voetbal 
Sport & spel

ع
Voetbal 
Sport & spel 

Skaten  
of voetbal

Free Fresh Fridays

ma 15. 3 0 - 17.30 
٧٢ 1 9 .0 0 -2 1 .0 0

ma 21.00- 9ه ا0.  
wo 15 .30-17 .30

wo 1 9 .0 0 -2 1 .0 0  
vr 15 .30-17 .30  
di t/m  za 11.00-17.00

di 19.00 - 21.00  
do 15 .30 -17 .30  

di 15 .30 -17 .30

٧٢ 2 2 .0 0 -0 3 .0 0  
(vanaf16jr)

C A T I E ̂

ZEILCENTRUM 
Van Noordtkade

TUIN؛S P E E
THERESIA

Z U ID E R S P E E ^ U IN

SUIKERPLEIN

Van BeuningenPLEİN 
(sport op straat) 

NOORD-OOSTPUNT 
(sport op straat) 

VOLTA



i'loppen van moppen- 
expert Cyrillous

Lotto
EEN MAN KOMT BIJ ٥٤  DOKTER EN DE DOKTER 
VRAAGT AAN DE PATIENT WAT ZIJN PROBLEEM IS.
DE MAN ANTWOORDT: "IK BEN GETROUWD MET EEN 
OERLELIJKE VROUW GEWOON VOOR HET GELD.” DE 
DOKTER ZEGT: "MAAR WAT IS uw PROBLEEM DAN?” 
De patiënt antwoordt: "Ik heb een week geleden 
de lotto gewonnen ”

Weekend!
WAAROM GAAT EEN BELG OP VRIJDAG DOOR HET 
RAAM NAAR BUITEN? Het weekend staat ٧٠٥٢ de 
deur.

Alcohol controle
WAAROM ZET EEN DRONKEN BELG ZIJN BRILAF 
BIJ EEN ALCOHOL CONTROLE? Toch twee glazen
minder!

Gestolen
DRIE MENSEN ZITCEN IN EEN AUTO EN RIJDEN 
OVER EEN BRUG, KOMT DE POLITIE ACHTER HUN 
AAN EN HOUDT HUN AAN. ZEGT DE POI ITIFAKFNT: 
"GEFELICITEERD, JULLIE ZIJN DE DUIZENDSTE 
AUTO DIE OVER DEZE BRUG RIJDT JULLIE HEBBEN 
TIENDUIZEND EURO GEWONNEN. Dan zegt de 
bestuurder: "Mooi, ik kan daar mijn rijbewijs mee 
halen.” Zegt de man naast de bestuurder: "Let 
maar niet op hem, hij is bezopen.” Vervolgens zegt 
de hardhorende opa achterin: "k zei toch dat we 
niet ver kwamen met deze gestolen auto.”

K r a n ï ،
is een uitgave van We$terpark Actief



5 mei viering in de Spaarndammerstraat
Eindelijk weer een feestje op 5 mei. De buurtbeheergroepen van de
Spaarndammerbuurten hebben ditjaar een sfraatfeest georganiseerd. Het
feest stond in het teken “Buren ontmoeten Buren”.

buikdanseres, line dansers en de dansgroep 
"Young Pantera" □it alles onder muzikale 
begeleiding van Edwin slot.

RobAling,
buurtbeheer

Het straatfeest heeft weer veel bewoners ge- 
trokken, waardoor het feest weer een succes 
is geweest. Natuurlijk heeft ook de zon daar- 
in weer een grote rol gespeeld. Onder ande- 
re was er vrijmarkt, een klimmuur en Oud 
Hollandse spellletjes met optredens van een

Going to 
the frogs # 4 ه
Een kwakend, krakend, ٠  
zaligmakend paddenconcert  
in de weilanden van het 
Westerpark.

De zeldzame rugstreeppad g f ؛ opvrijdag4ju- 
ni en zaterdag 5 juni na zonsondergang een be- 
nefiet-concert voor BP NEE I De opbrengsten 
worden gebruikt voor het bekostigen van de ju- 
ridische processen voor het behoud van de bio- 
toop van de rugstreeppad in het Westerpark.

Tijdens hetcon- 
eert verzorgd het 
BP NEE ! team 
heerlijke ekologische drankjes en hapjes.

This concert is meant as an introdurtion 0؛ 
the rug$treeppad and their habitat to members 
of the public. There is no condurtor, the choir is 
merely a chorus of a proterted species of toads 
(Bufo calamita) that live in the ©verbrakerpol- 
der. The concert starts one hour after sunset 
and is expected to end at the croak of midnight. 

Verzamelpunt bij de Buurtboerderij, 
Spaamdammerdijk 3 ١ 9 
Voor alle details zie www.bpnee.nl

Zorg ٧٠٠٢ uw welzijn!
Deskundige kinderopvang
٥٠' Stichting Welzijn Westerpark verzorgt op 
-professionele wijze kinderopvang in de kinder- 

dagverblijven ه ء  Regenboog, '٢ Kwetternest, 
Prinses Irene e n de Pyratnide; en naschoolse 

opvang ؛٨  c/e Kombuis, de Kajuit, de Bevers,

'l Trefpunt, .dé GóutMs un de Zeester 

Naast de gesubsidieerd؟ opvang voor اء؛آا 
1 س ا.اء،ءء  Westerpark verhuren wi) plaatsen 
aan bedrijven en particulieren in Amsterdam 
en omgeving.
Voor informatie over kinderopvang kunt ٧ 
tijdens kantooruren telefonisch contact met 
ons opnenien.

De Stichting Welzijn Westerpark is لء*،ء brede 
welzijnsorganisatie op ؛١٠ ( gebied ٣١٨ sociaal• 
cultureel werk, kinderopvang, ouderenwerk en 
buurtbeheer. Daarnaast ontwikkelt de Stichting 
nieuwe werkwijzen ،رار het grensvlak van wel- 
zijnswerk, onderwijs, opvoedingsondersteuning 
en ontwikkelingstimulering.

Stichting
Welzijn 
Westerpark
Nova Zemblastraat 4d • 1013 RK Amsterdam 
Be/oekers: Houtmankade 20 
Tel (020) 6B1 24 71 ٠ Fax (020)1 29 ؛١

Activiteitencentra

Jongerencentra

Speeltuinen

Buitenspeelclubs

Werk & Scholing

Jeugd & veiligheid

Kinderopvang

Peuterspeelzalen

Opvoedsteunpunt

Speel-o-theken

Buurtbeheer

Projecten
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IEn verder...»
Actie bij Rochdale, De Key en 
de gemeenteraad op 16 juni
de buurtav©nd van 31 m ءه aart in de Bogt besloten meer dan honderd aanwe- 
zige bewoners niet alleen actie te voeren bij de stadsdeelraad Westerpark, 
m aar ook bij de corporaties die over de ruggen van deBewoners winst willen 
maken, door de sociale huisvesting af te brekenEn woningen samen te voegen, 
duur te renoveren en te verkopen. We gaan 16 juni met een of meerdere bus- 
sen naar de corporaties DE Key, Rochdale en de centrale stad.
Verzamelen om 13.00 uur bij het Wijkopbouworgaan,Knollendamstraat 87.

De demonstratie in de Spaarndammerbuurt op 20  april bij de deelraad werd een groot SUC- 

ces.Samen roet de sambaband 'rhytm 0؛ resistance'trokken we door de buurt. Tijdens de de- 
monstratie sloten steeds meer buurtbewoners zich aan. Heel goed was dat hele gezinnen 
jich aansloten.Positiefwas ook dat we als bewoners solidair warenmet elkaar. Bewoners van 
o.a. Nederlandse, Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst. We waren allen 
aanwezig.Ruim 150 bewoners trokken die avond de deelraad binnen.©nze boodschap is: 
"We laten ons niet als grof vuil behandelen. 'Het beleid van de corporaties en de meerderheid 
van de deelraadbrengt bewoners in de knel. Het leidt tot huisuitzettingen.

Er is geen doorstroming naar de Houthavens. Het project is afgekeurd door De Raad van 
State. Elk huis dat vrijkomt wordt verhuurd aan tijdelijke huurders, die als antikraakwachtfun- 
geren.Of het wordt onmiddellijk in de verkoop gegooid. Door de hoge verkoopprijzen ont- 
staat ook steeds meer leegstand. Bewoners uit onze buurt kunnen door deze hoge prijzen 
niet kopen.Het vermogen van de corporaties neemt steeds toe. Maar ook de huren.En dat is 
onacceptabel!

-  Geen huuwerfroging!
-  Geen samenvoegingen van goedkope huurwoningen!
-  Geen uitverkoop van de Spaarndammerbuurt!
-  Geen gedwongen verhuizingen!
- ١٨٢؛!   laten ons niet wegsturen, wij willen betaalbare huren!
-  Achterstallig onderhoud, zonder huurverhoging nu!

!6 juni ١ te protesteren op woensdag ٠٢٦٦ Ca mee met de bus؛
̂؛ rtrek هه.3 ١   uur. Om ١ 8.00 uur verwachten we thuis te zijn.
Neem je kinderen mee!De bus is gratis.
Buskaartenbestellen: ا؛ة Beetstra6862038,Mevr.V.Dstorm6865274

Namens bewoners en SASH Spaarndammerbuurt, 
Leny Bruggeman, Wys abels س,  Harinck

Actie voor een 
buurtmanege
Andrea en Betty, twee bewoonsters uit de 
Spaarndammerbuurt, zijn een handtekenin- 
genactie gestart voor een betaalbare mane- 
ge in de buurt.

Er is veel vraag in de buurt naar goedkope 
pony- en paardrijles, vertellen zij.

Het stadsdeel heeft plannen voor een ma- 
nege in het fase E gebied, in de buurt van de 
oude kinderboerderij achter de Spaarndam- 
merdijk. Maar wil er zelf geen geld insteken. 
Zij zoekt een koper die er commercieel wat 
in ziet Andrea en Betty denken dat als de 
manege te commercieel wordt, de lesprijs te 
duur wordt voorveel gezinnen.

De manege moet er ook zijn voor de gezin- 
nen met de laagste inkomens, alle kinderen 
moeten de kans krijgen om te kunnen paard 
of pony rijden, vinden Adrea en Be^.

De handtekeninglijsten liggen in de mees- 
te winkels in de Spaarndammerstraat, bij Ef- 
fe bij Moeder An in de Knollendamstraat en 
bij het Wijkopbouworgaan.

De bedoeling is, dat ze de volgende deel- 
raadsvergadering in juni worden overhan- 
digd aan de deelraad.

Lisa Pizzuti

Uitnodiging
Bewonerscommissie Buitenring Zaanhof 
roept ٧ dringend op om te komen

Dinsdagavond 8 juni organiseert de Bewo- 
nerscommissie Buitenring Zaanhof weer een 
bewonersavond voor zijn bewoners. Deze 
avond zullen wij onder meer de resultaten 
van het Woon Wensenonderzoek aan ٧ voor- 
leggen en met ٧ bespreken. Het is belangrijk 
dat ٧ komt, omdat we uw mening willen ho- 
ren. Wij hebben uw mening nodig om ٧ goed 
te kunnen vertegenwoordigen!

!KOMT ALLEN إ

Dinsdagavond 8 juni in de Bogt/Westerbeer 
Polanenstraat 6, zaal open 19.30 uur.

Mado Holthuis, 
voorzitter bewonerscommissie 

Buitenring Zaanhof

moeder an
Nina Sasso, Ad van Deventer, Rob Oudkerk, 
Liesbeth Mark en dr. Pool.

Weet ٧ iemand die een bloemetje ver- 
dient? Meldt dit dan bij Elma de Wolf van 
stichting effe bij moeder an. Telefoon: 
6866217 of loop even binnen in de huiska- 
mer Knollendamstraat7.

Stichting effe bij
Effe bij moeder an geeft een paar keer per 
jaar een bos bloemen aan mensen die in de 
geest van Effe bij moeder an zich inzetten 
voor hun medebuurtgenoten. Een sociaal 
gevoel voor hun medemens. Soms zichtbaar 
maar vaker nog onzichtbaar.

Het 'effe een bloemetje' ging reeds naar:
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Actualiteiten uanuit  Be- 
wonersraad Spaarn- 
dammerbuurt

TIJDELIJKE HUISVESTING 
HOUTHAVENS
De bewonersraad Spaarndammerb^rt 
heeft bezwaar aangetekend tegen het ٧٠٠٢- 
stel van woonstichting De Key om voor min- 
stens vijf jaar een barakkencomplex van 712 
studentenwoningen op te richten in de 

Houthavens. Volgens de bewonersraad 
vormt dit plan een ernstige bedreiging van 
het oorspronkelijke plan tot het bebouwen 
van de Ho^havens. Daarnaast voorziet zij 
op termijn problemen met de verhuurbaar- 
heid van de studentenwoningen en het SOCİ- 

aal beheer van het complex. Tegen de ande 
re tijdelijke plannen -  zoals de bouw vai^ 
een complex wisselwoningen -  wordt geen 
bezwaar gemaakt. Inmiddels is gebleken, 
dat Cargill en de Kamer van Koophandel 
Amsterdam ook ernstige bedenkingen heb- 
ben tegen de komst van ruim ١ 200 studen- 
tenwoningen in de Houthavens. 7؛؛ vinden, 
dat hun geen recht wordt gedaan in de uit- 
spraak van de Raad van state dat er voorlo- 
pig géén woningen gebouwd mogen wor- 
den in de Houthavens. De bewonersraad 
maakt zich inmiddels ernstig ongerust over 
de inzet van het stadsdeel W esterpark om 
met de nodige voorfc/arendheid te komen 
met reparatie van het oorspronkelijke plan 
voor bebouwing.

GELUIDSHINDER EVENEMENTEN ٠  
WESTERPARK
De bewonersraad Spaarndammerbuurt heeft 
in samenwerking met het Wijkopbouwor- 
gaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt en 
de Vrienden van het Westerpark een be- 
zwaarschrift ingediend bij het stadsdeel Wes- 
terpark aangaande de te venwachte geluids- 
hinder voor de bewoners omgeving Spaarn- 
dammerplantsoen en Zaanstraat als het ver-

gunningenbeleid voor Evenementen Wester-
park onverkort kan worden uitgevoerd. De 
bewonersraad is van mening, dat grote en 
kleine evenementen in de buitenlucht van het 
Westerpark moeten vodoen aan daaraan 
streng te stellen eisen wat betreft het voorko- 
men van geluidshinder.

Cdv.

Buurtdebat over 
“Sociale Buurtopbouw tussen Wal en Schip”

Maandagav^d 28 juni a.s. om 20 uur 
Ouderencertrum Bogt/ Westerbeer 

Polanenstraat6: Recreatiezaal

Aankondiging van Buurtdebat over Behoud en Versterking 
van het Sociale -  en Duurzame Karakter van de vernieuwing 

van de Spaarndammerbuurt

De buutoernieuwing wordt nu in volle omvang zichtbaar.
Het sociale- en duurzame karakter is daaraan echter ondergeschikt.

Kapitaal - en machtsvorming van ontwikkelaars domineren.
Politici en bewonersorganisaties voelen zich machteloos gemaakt.

Bewoners worden bedreigd met gedwongen verhuizing.
De sociale samenhang van de buurt wordt uiteen gescheurd.

De solidariteit tussen bewoners staat onder enorme druk.
De woonlasten worden kunstmatig omhoog geschroefd.

Het besteedbaar inkomen van velen gaat omlaag.
Kansen voor huidige bewoners binnen de buurt worden kleiner.

Kansen van kleine ondernemers worden nauwelijks serieus genomen.
Kansen voor Sociale- en Duurzame ontwikkeling worden genegeerd.

Kansen voor Sociale Buurtopbouw door en voor bewoners ontbreken.

Bewonersorganisaties -  Bewoners -  Politici en Corporaties gaan met 
elkaar in een scherp Debat over de Artuele Kansen en Bedreigingen 

voor het Sociale -  en Duurzame Karakter van de
Spaarndammerbuurt

Organisatie Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt
Uitgenodigd zijn Bewonersraad Spaardammerbuurt -  SASH -  Bewonerscommissies -  

Buurtorganisaties - Buurtbeheer - Projectbureau SpaarndammerHout -  Stadsdeelraad 
Politici -  Corporaties -  en vele anderen 

Bewoners toon Uw betrokkenheid -  Uw zorgen -  Uw boosheid -  
Uw optimisme -  Uw vreugde -  Uw visie!!!! Doe mee met het buurtdebat!!!!!

In memoriam Hannie van Valen
Organiseerde samen met het Huurteam 

huuracties tegen hoge huren en stookkos- 
ten, rondom het Zaandammerplein. Haar 
mening was altijd onderbouwd, ze wist 
waar ze het over had.

Krtitisch naar het WBA, het projectbu- 
reau Spaarndammerhout, de wethouder, 
maar altijd positief in haar omgang met ie- 
dereen. Hannie is een groot gemis voor de 
Spaarndammerbuurt, de bewonerscom- 
missie en de bewonersraad.

We zullen haar nooit vergeten.

Pizzuti هء؛ا

Na een lange strijd tegen 
haar ziekte is Hannie 
overleden en op vrijdag 

« ٧٠٨٧٠٨̂^٠٨٨١  21 mei gecremeerd, na 
een ontroerend en indrukwekkend af- 
scheid.

Hannie was een a<3ief lid van de bewo- 
nerscommissie Zaandammerplein en van 
de bewonersraad Spaarndammerbuurt. 
Een sterke vrouw met grote inzet voor haar 
buurt. Zij zette de website van de bewo- 
nerscommissie op met het laatste nieuws 
over de renovatieplannen voor het WBA 
complex op het Zaandammerplein.
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