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IJ-boulevard: 
een eindeloze 
geschiedenis

E z ^ n i g i n g e n

van de $؛^٧٧٧€ 
hulpverlening

Kinderkrant

Het sociaal-medisch 
centrum het Houtrak
Een buurtvoorziening die dreigt mis 
te lopen
Veel heeft er al in de Aktiekrant gestaan over het sociaal-me- 
disch cen tum  het Houtrak dat in de H ^ trijks tra a t, in dat ge- 
deelte dat we zo triest omschrijven als Het Vergeten Einde, 
moet komen. Nu helaas wederom, want de realisatie van dit 
centrum b lijft maar op problemen stuiten.
Spoedig zal men met de bouw van dit centrum en de daarbij 
behorende woningen moeten beginnen, maar nog steeds is er 
geen volledige overeenstemming bereikt met alle disciplines 
die in het toekomstige centrum onderdak zulien vinden.

1. Er was grote vrees van een 
van de artsen dat erte  gro- 
te financiële risico's aan 
zijn deelname aan het cen- 
trum  waren.

2. Er was een onderling huis- 
artsen-conflict.

3. Er waren ook problemen 
rondom de eerste opvang, 
de zgn. baliefunctie tussen 
de verschillende discipli- 
nes.

Kortom, de problemen ble- 
ken op het laatste moment te 
groot om tot een goede op- 
lossing te komen.
De buurtorganisaties beslo- 
ten hierop dat het sociaal-me- 
disch centrum er ondanks al- 
Ie problemen toch moét ko- 
men. Na eerst een bemidde- 
lingscommissie in het leven 
geroepen te hebben, die de 
bovengenoemde problemen 
moest trachten op te lossen, 
hetgeen niet lukte, is er nu 
een actiecomité gevormd dat 
moet trachten het Houtrak 
alsnog politiek over de streep 
te trekken. Het is nu de hoog- 
ste tijd dat het college van 
B & w  en de gemeenteraad 
stappen ondernemen om de 
financiële drempels en be- 
lemmeringen die er nog zijn 
voor alle deelnemers weg te 
nemen. Maar de tijd  dringt. 
Of w ij de eerste paal kunnen 
slaan voor het sociaal-me- 
disch centrum over enkele 
maanden is nog onzeker, 
maar w ij gaan er nog steeds 
van uit:

HET SOCIAAL 
M E D IS C H  
CENTRUM MQET 
ER KOMEN!

Het bestuur van de stichting 
Houtrak/Bokkinghngen, die 
alle voorbereidingen coördi- 
neerde en leiding gaf, heeft er 
alles aan gedaan om met de 
betrokkenen tot overeen- 
stemming te komen, maar 
helaas...
Het ideaal van de buurtorga- 
nisaties is altijd geweest: een 
gevarieerd dienstencentrum 
waar zowel de medische 
stand (de artsen) alsmede de 
wijkverpleging, de fysiothera- 
pie, de W ijkpost voor Bejaar- 
den, het Maatschappelijke 
Werkteam en de sociaal 
raadsman werkzaam zouden 
zijn.

Een centrum waar eendrach- 
tig, snel en efficiënt patiënten 
met hun problemen konden 
worden geholpen en konden 
worden doorverwezen. Dit 
ideaal bleek al ras niet te ver- 
wezenlijken. De wijkverple- 
ging zag dat niet zitten en ook 
de sociaal-raadsman was af- 
houdend. De W ijkpost voor 
Bejaarden en het Maatschap- 
pelijk Werkteam waren ook 
niet erg enthousiast, maar na 
een buurtenquête ٠٧٢̂  de 
wens van zo'n centrum (uit 
de e n ^ ê te  bleek dat de buurt 
in grote meerderheid dat cen- 
trum  nog steeds wenste) heb- 
ben zij zich volledig ingezet 
voor de realisering van het 
sociaal-medisch centrum.

Eind 1983 moesten alle be- 
trokkenen hun voornemens 
tot deelname schriftelijk vast- 
leggen. Toen bleek dat de art- 
sen (Garnier, Van Duin & 
Pool) grote problemen had- 
den. Daarbij ging het vooral 
om de volgende zaken:

Tijdens deze eerste fem in ist؛- 
sche go lf ontstond de Inter- 
nationale vrouwendag, op 
voorstel van Clara Zetkin, in 
augustus 1910 tijdens de 2de 
internationale konferentie 
van socialistische vrouwen te 
Kopenhagen. Zij stelde voor 
een internationale aktie-vrou- 
wendag te organiseren. Dit 
voorstel werd aangenomen 
en vond overal bijval. Jaren- 
lang vond ieder voorjaar een 
vrouwendag plaats.

O p 't  kantoor a 8 klerk ؛
Doen w e ’،zelfde werk

INTERNATIONA؛ E
VROUWENDAG 1 4 مو
De vrouwenbeweging, of fem inisme, is de beweging die 
streeft naar verbetering van de positie van de vrouw  op poli- 
tiek, sociaal, economisch en kultureel gebied. Daar deze bewe- 
ging uitgaat van de gelijkwaardigheid van man en vrouw, kan 
men stellen dat voor de vrouw ه  ا ت  voornoemde gebieden spra- 
ke was en is van een achterstelling.
Het fem inisme acht deze achterstelling onaanvaardbaar.

GESCHIEDENIS

De vrouwenbeweging ont- 
stond in het midden van de 
19de eeuw en w ordt de eer- 
ste feministische golf ge- 
noemd en was vooral gericht 
op de gelijk berechtiging voor 
de vrouw  op het gebied van 
arbeid, onderwijs en burger- 
rechten.
In de verenigde staten en 
Europa ontstonden overal 
groepen van vrouwen. In Ne- 
derland werd op initiatief van 
W ilhelm ina Drucker de ver- 
eniging voor vrouwenkies- 
recht opgericht. Tot de mede- 
oprichtsters behoorde Aletta 
Jacobs, de eerste vrouw  die 
hier 1871 ؛٨  to t de universiteit 
werd toegelaten.

ه ٧٥٥٢ ء  klas 
Komen we belden 
-  te pas

Na het veroveren van het vol- 
ledig vrouwenkiesrecht 
(Nieuw Zeeland 1893, Austra- 
ا؛ة 1902 , Noorwegen 1913, 
Denemarken 1915, Sowjet- 
Unie 1917, Verenigde Staten, 
Zweden en Duitsland rond 
1919, Nederland 1922, Groot- 
Brittannië 1928, Spanje 1932, 
België, Frankrijk, Portugal en 
Griekenland pas na de 
tweede wereldoorlog), ver- 
waterde de vrouwenbewe-
ging■

٠٨١ ziekte te weren 
strllden zoowel damss

د م ا ذ  neeren.ı

Op 8 maart 1917 vonden 
massademonstraties van ar- 
beidersvrouwen uit Petro-
grad plaats, die duidelijk bij- 
droegen aan een oplossing 
van de Russische februari-re- 
volutie tot een algemene sta- 
king en de verbroedering tus- 
sen Petrograder garnizoenen 
en het volk. Vier dagen later 
stortte het Russische Tsaren- 
rijk ineen. Ter herinnering 
aan deze historische aktie van 
de arbeidersvrouwen uit Pe- 
trograd vond in het vervolg in 
de Sowjet-LJnie de vrouwen- 
dag op 8 maart plaats. In 1922 
werd deze datum overgeno- 
men door het vrouwensekre- 
tariaat van de knmmunisti- 
sche internationale.

In de fabriek 

Werken we geliek.

Zowel het bereiken van een 
totale vrouwenkiesrecht als 
de moeilijke jaren vooraf- 
gaand aan de tweede wereld- 
oorlog en de tweede wereld- 
oorlog zelf, bemoeilijkten het 
plaatsvinden van een inter- 
nationale vrouwendag. In het 
jaar na de tweede wereldoor- 
log werd de internationale 
vrouwendag nieuw leven in- 
geblazen door de vrouwen 
van de revolutionaire arbei- 
dersbewegingen.

Aan alle vrouwen van de Spaarndammer-, Zeehelden- en 
Haarlemmerbuurt en aan alle andere geïnteresseerde vrou- 
wen.

PROGRAMMA 8 MAART

Een aantal vrouwen die wonen in en/of werkzaam zijn in bo- 
vengenoemde buurten hebben het in itiatief genomen om de 
Vrouwendag samen op een grandioze manier te vieren.
Plaats van dit grootse gebeuren is het Polanentheater, Pola- 
nenstraat 174. Aanvangstijd op 8 maart is ongeveer 10.30 uur 
en we eindigen om ongeveer 23.00 uur.
Kinderopvang in Buurthuis Verzet, Hembrugstraat 176 van
9.00 tot 18.00 uur.

PROGRAMMA:
De hele dag zijn er aktiviteiten, onder andere:
—  tentoonstelling
— informatiemarkt met van alles waar vrouwen belangstel- 

ling voor kunnen hebben
— koffie-inloop (met wat lekkers) vanaf ongeveer 10.30 uur 's 

morgens
— videofilm s over onderwerpen waar vrouwen zich mee be- 

zig houden
— mogelijkheid tot diskussie hierover
— optredens: 

een dichteres 
cabaret
mime- en bewegingstheater 
toneel
zang en dans 
muziek
en noem maar op, door en voor vrouwen met diverse kul- 
turele achtergronden.

Er w ordt gezorgd voor een avondmaaltijd tegen een kleine 
vergoeding. De drankjes en hapjes zijn tegen betaalbare prij- 
zen verkrijgbaar.

KINDEROPVANG door gekwalificeerde krachten in Buurthuis 
Verzet met een leuk programma voor alle leeftijden. Hieraan 
zijn geen kosten verbonden.
٧  ziet, het is een gevarieerde opzet met mogelijkheden tot in- 
spanning en ontspanning. Alle vrouwen zijn van harte wel- 
kom.
[e t op de aankondigingen en aanplakbiljetten met het precieze 
programma. Als ٧ komt w ord t 8 maart een geslaagde dag!



TWEEDE FEMINISTISCHE 
f lO lF
؛٨  de 6©er jaren werd het be- 

sef dat de wetgeving onvol- 
doende houvast bood ٠٨٦ de 
po$it؛e van de vrouw  funda- 
menteel te verbeteren, steeds 
sterker. Het vrouwenkies- 
recht heeft niet to t gevolg ge- 
had dat het aandeel van vrou- 
wen in het politiek leven ؛şterk 
is gestegen. Ook in soctaal- 
economisch opzicht is de 
achterstand van de vrouw  
niet opgeheven. In vrijwel alle 
landen zijn bedrijfstakken 
waar vrouwen m inder dan 
mannen verdienen voor het- 
zelfde werk. Eveneens geldt 
algemeen dat er bijna geen 
vrouwen zijn te vinden in lei- 
dinggevende funkties, maar 
dat vrouwen vaak onge- 
schoold o f semi-ongeschoold 
werk doen of werkzaam zijn 
in dienstverlenende beroe- 
pen met geringe promotie- 
kansen.
De tweede fem inistische golf 
kenmerkt zich niet alleen 
meer door de strijd voor ge- 
lijkberechtiging in politiek en 
sociaal-ekonomisch opzicht 
(d.w.z. vrouwenemancipatie) 
maar ook het streven naar het 
opheffen van gedragspatro- 
nen die de achterstelling van 
de vrouw  ten opzichte van de 
man bestendigen (d.w.z. 
vrouwenbevrijd ing).
Met betrekking to t de vrou- 
wenbevrijd ing horen de vol- 
gende eisen:
— zelfbeschikking over het 

eigen lichaam (o.a. baas 
in eigen buik);

— een gelijke inbreng van 
vrouw  een man in de ver- 
antwoordelijkheid voor 
huishouden en de opvoe- 
ding van kinderen;

—  een w ijziging van de ste- 
reotypen die de achterge- 
stelde positie vande 
vrouw  met zich mee- 
brengt: het beeld van de 
vrouw  als moeder, huis- 
vrouw  en seksobjekt.

Tijdens deze tweede golf 
worden er allerlei aktiviteiten 
ontplooid. In Nederland werd 
er in 1968 Man-Vrniiw-Maat- 
schappij (MVM) opgericht; in 
1969 ontstond de aktiegroep 
□olie Mina, genoemd naar de 
Nederlandse fem iniste van 
de eerste golf W ilhelm ina 
□ rucker. Rond 1970 ontston- 
den overal vrouwenpraat- 
groepen. In 1973 werd in Am- 
sterdam het 'V rouwenhuis' 
gesticht.
£ ٢ ontstaan vrouwenuitge- 
verijen, vrouwenboekhan- 
dels, groepen die zich richten 
op de hulpverlening aan de 
vrouw  zoals Blijf van m 'n □ jf; 
Tegen Haar W il; Rutgerstich- 
ting; Vrouwen helpen vrou- 
wen; Vrouwen spreekuur; 
Klachten en adviesburo poli- 
tieoptreden; Bewust onge- 
huwde moeders (B©M); 
؛ andelijke ko^d ina tiegroep  
vrouwen COC, Meidenhuis; 
Meidentelefoon; groepen die 
zich richten op vorm ings- 
werk, VOS-cursussen; Roton- 
Solidariteitsgroepen: Anti- 
Apartheidsbeweging in Ne- 
derland, Aktiegroep Inter- 
nationale Vrouwensolidari- 
teit, Marokkaanse vrouwen- 
beweging, Stichting belan- 
genbehartiging Surinaamse 
vrouwen, Turkse vrouwenbe- 
weging.
Ook in cultureel opzicht ont- 
staan er allerlei ٧٢٥٧٧٧^٨٨٦٧ - 
ziekgroepen en koren, vrou- 
wencabaret, vrouwentoneel 
en theater, vrouwen bezig 
met foto/film /video, etc.
Veel van deze groeperingen 
en andere zult ٧ terugvinden 
op deze internationale vrou- 
wendag.
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Getemde IJ-boulevard moet er 
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Op 16 december 1983 is ©verleden Henk v©gel, ©ud-v©©rz؛tter 
van het Wijk©pb©uw©rgaan Spaarndam.
Oorspronkelijk voortgekomen  uit het (toneel)verenigingsleven 
in de Spaarndammerbuurt is Henk een belangrijke rol gaan 
spelen in wat toen nog heette het Sooiaal-Cultureel Wijkcen- 
trum  Spaarndam  Onder zijn leiding werd het Polanentheater 
gestioht en werd er gestreefd naar een bredere taak©pvatting 
van het Wijkcentrum  en de ©mv©rming t©t Wijk©pb©uworgaan. 
Ook stedelijk liet hij van zich horen als lid van een aantal 
gemeentelijke commissies. Met name mag hier gen©emd 
w©rden Kunst in de Wijken, waarvan hij een der ©prichters 
was.
In de gemeentep©litiek had Henk veel vrienden. Niet alleen bij 
zijn eigen PvdA, ©©k bij andere partijen had hij veel g©©dwill. 
Veel heeft hij daard©©r ٧٥٥٢ ©nze buurt bereikt.
Het is ©nd©enlijk een ©ps©mm؛ng te geven van al datgene wat 
Henk v©©r de buurt heeft bereikt. Bij zijn -  ©m gez©ndheids- 
redenen pi©tselinge -  afscheid als v©©rzitter in het v©©rjaar 
van 1977 ©nderv©nd hij erkenning ٧٥٥٢ zijn werk in de v©tm 
van de g©uden speld van de gemeente Amsterdam.
We hebben in Henk v©gel niet alleen een ©ud-wijkraads- en 
bestuurslid verl©ren, maar ©©k een vriend, die n©g steeds met 
©ns werk meeleefde en ©ns waar n©dig vanuit zijn rijke 
ervaring met advies terzijde  st©nd.
We zullen hem missen.

DE IJ-BOULEVARD: EINDELOZE GESCHIEDENIS

Al enige jaren w©rdt door ambtenaren van de gemeente druk gebabbeld 
en gerekend aan de beruchte IJ-b©ulevard. Elk halfjaar w ordt er een nota 
aan het College van B & w  gestuurd met daarbij een aanvraag ovor zo- 
veel honderdduizenden guldens voorbereidingskrediet, om  weer een
n i e w  nota te kunnen schrtjven . ئ  komt het belastinggeld wel op. / 
Als het aan de verkeersplanners van deze stad zou liggen was de IJ-bou-J 
levard een vierbaans-autosnelweg  tussen Almere  en Zandvoort gewor-؛ 
den, dwars door Amsterdam, langs het IJ, kompleet met tunnels, viaduk- 
ten, ongelijkvloerse  kruisingen, etc. □e heren zijn nog steeds erg trots  op 
de Wibautstraat en zo m©est de IJ-b©ulevard ook worden.

heffen van de gevaarlijke 
stoffen-route;
—  goede kruispunten van- 
af de nieuwe weg naar de 
Spaarndammerbuurt en 
Zeeheldenbuurt, zodat wel 
buurtverkeer, maar geen 
sluipverkeer door de wij- 
ken gaat.

Voor meer informatie  kunt ٧ 
zic^ to t ons wenden. En laat 
>١٧٧ stem horen!

Namens de wg. W oonome- 
ving  van het w o o ,  Spaarn- 
dam, R. Wilschut, Polanen- 
straat 174, tel. 829773.

Een van de akties tegen de bezuinigingen heeft eruit bestaan 
om  met gebruikmaking van het demokratisch recht, dat elke 
burger heeft, te protesteren tegen de voorgenom en  bezuini- 
gingen. Dit protest heeft eruit bestaan ^ ٨٦ zoveel mogelijk be- 
zwaren in te dienen, middels het schrijven van een brief aan de 
gemeenteraad (dit heet een adres). Zo werden in één keer 650 
van deze adressen bij de gemeenteraad ingediend, Nu maar 
wachten op de beantwoording  van deze brieven.
Dat protesteren wel degelijk zin heeft, blijkt uit het feit dat de 
brandweerkazerne Haarlemmerplein, dankzij de gevoerde ak- 
ties behouden kan blijven.
Dus pik niet alles wat de overheid  op w il leggen, protesteer en 
kom in verzet om  te behouden wat we  bereikt hebben.
Met ons allen zijn we sterk.

SpaarndamArn©ld van w©rkum, w .

Spoorwegen  uitgenodigd. 
Een slim me  politieke zet 
van de gemeente; in 
plaats van zelf knopen 
door te hakken, schakelt 
men 'belanghebbenden' 
in die elkaar de hoofden in 
mogen gaan slaan? is dat 
onze veel geprezen demo- 
kratie?

Vooral de bewoners van de 
Zeeheldenbuurt zijn ontzet- 
tend kwaad geworden door 
dit □ieuws. Na jarenlang ak- 
tievoeren is dit het magere re- 
sultaat. De komende maan- 
den gaan ze alles op alles zet- 
ten om  nog een wijziging  in 
de besluiten te bewerkstel؛؛- 
gen. Gok vanuit de Spaam- 
dam m erbuurt gaan we door 
met aktievoeren. Onze uit- 
gangspunten zijn:
1. Zo snel mogelijk aanleg- 

gen van de 'tweestrooks 
IJ-boulevard', met gelijk- 
vloerse kruisingen vol- 
gens de route die op het 
kaartje aangegeven staat. 
Dat betekent:

2. Maken van gelijkvloerse 
kruisingen bij Kunstwerk

3. Sparen van het volkstuin- 
complex 'Zonnehoek' en 
verleggen van de weg, 
meer naar het westen over 
het industrieterrein;

4. Verleggen van de weg van 
de Van Diemenstraat naar 
de Houthaven ten noor- 
den van de pakhuizen-
strook:

5. Bij deze weg hoort een 
verkeersstudie voor de ge- 
hele omgeving  waarin  uit- 
spraken moeten moeten 
staan over de volgende 
onderwerpen:
—  volledig  afsluiten voor 
autoverkeer van dve 
Spaarndammerdijk;
—  herinrichting  van de 
Tasmanstraat en Van Die- 
menstraat to t vriendelijke 
buurtstraten  met veilige 
fietsroutes en meer par- 
keergelegenheid;
—  verplaatsing  van de 
veerpont naar elders, op-

werken zodat er onoverko- 
melijke problemen  in de weg 
zitten. We lopen even met ٧ 
van west naar oost over de 
weg:
1. hoewel ؛٦٦^٨  zegt overal 

gelijkvloerse kruispunten 
te gaan maken, gaat de ge- 
meente nu, als eerste ech- 
te daad, een gro©t onge- 
lijkvloers kruispunt bij het 
kunstwerk 16 uitvoeren. 
Merkwaardig.

2. de gemeentelijk route 
loopt pal langs en deels 
over het volkstuinencom- 
plex Zonnehoek door een 
sloot van 4 meter breed. 
Rara, hoe kan dat. De 
vrachtwagens rijden dan 
letterlijk door de volkstui- 
nen.

3. verderop  heeft de ge- 
meente uit bezuinigings- 
oogpunt de weg niet door 
de Houthaven achter de 
pakhuizenstrook geleid, 
maar blijft de Van Diemen- 
straat bestaan. Bezuini- 
ging? Dat is nog maar de 
vraag.

4. Gok zegt de raadscommis- 
sie dat pas in 1987 begon- 
nen kan worden  met de 
eerste aanleg van de weg. 
Een wonder van snelheid 
als je kijkt wat er de afgelo- 
pen jaren gepresteerd is. 
VGor de buurten betekent 
dit nog 4 jaar ingepro- 
grammeerde verkeersel- 
lende.

5. Gm vooral de buurten me- 
deplichtig  te maken aan 
deze verslechteringen 
heeft het college gemeend 
een begeleidingscommis- 
sie te gaan samenstellen, 
waarin 'belanghebben- 
den' zitting gaan nemen. 
In deze commissie  zitten 
maar liefst 17 deelnemers. 
Om er zeker van te zijn dat 
er niets uit deze commis- 
sie komt heeft de gemeen- 
te naast buurtvertegen- 
woordigers  ook deelne- 
mers van de Kamer van 
Koophandel, Amsterdam- 
City en de Nederlandse

Net zoals de Wibautstraat is 
deze IJ-boulevard er nie tvoor 
de mensen die er langs W O - 
nen, maar vooral voor door- 
gaand verkeer. Dat was de si- 
tuatie in december 1982, toen
na jaren van ambtelijk werk
weer een nota aan het college 
werd  aangeboden.
Gelukkig heeft het college 
toen ingegrepen. In het pro- 
gramakkoord van 1982 had 
men zich voorgenomen  niet 
zo'n autosnelweg te maken, 
maar een veel kleiner, be- 
scheidener weg. Of die be- 
slissing nou ligt aan bezuini- 
gingen dan wel aan het vele 
werk dat aktiegroepen heb- 
ben verricht laten we  maar in 
het midden.
Dat was dat. Na december 
1982 is er weer een jaar hard 
gewerkt om  het voorberei- 
dingskrediet voor 1983 te 
besteden aan vergaderen, 
koffieleuteren en niets beslis- 
sen.
Pas dit jaar, in januari 1984, is 
men met een nieuwe nota te- 
voorschijn  gekomen, die 
werd behandeld ؛٨  de raads- 
kommissie  voor Verkeer en 
Vervoer op 16januari jonstle- 
den. In een jaar tijd  is ٨٦^٨  er 
niet in geslaagd het principe 
van een smallere weg niet uit 
te werken. Hoe staan de za- 
ken er ©p dit moment ٧٥٠٢?
In de gemeenteplannen 
w ordt de westelijke tak van 
de IJ-boulevard een twees- 
trooksweg, met gelijkvloerse 
kruispunten tussen het kruis- 
punt Transformatorweg/ 
Nieuwe Hemweg, dwars 
door het Houthavengebied 
door de Van Diemenstraat, 
aansluitend op de Wester- 
doksdijk. De verbinding  met 
de even beruchte oostelijke 
tak van de IJ-boulevard w ordt 
gemaakt achter het centraal 
station over de Ruyterkade 
(zie de stippellijn  op het kaar-

Het principe van de weg is 
dus beter gewroden, echter 
in een jaar tijd  is men er niet 
in geslaagd het principe uit te



Dia di muher internashonal

Dia 8 di Maart 1984
Ora 10.30 Mah؛nta te 23.00 ص
ora di Anochi
Lugar Polanentheater - Pola- 
nenstraat 174 - Amsterdam.
Bo por jega akinan ص Bus 22 
fo r dit Central Station.

8MART
—  Derecho riba nos mes cur- 

pa, por ehempel dono  den 
nos Rarika.

—  MEs un tantoe  derechi ٧ 
responsabilidat pa trabao 
di kas ٧ pa edukashon di 
es yuman.

— kambia es tipo ا   di bista cu 
nos Muhernan ta wordu  
mira cu ne, esaki kier hnen, 
Muher como  —  Ama  di 
cas-como Mama ٧  como  
Seksopheto.

A bibi jen di EditorAan di Mu- 
her, Libreria pa Muher, ٧ 
groeponan  cu ta diriğ i ٧ duna 
asistencia na Muhernan, po- 
rehempel es ©rganisation 
Blijf van mijn  Lijf, groepo di 
Solidaridat, y movishonnan  
contra Apartheid  (Racismoy 
Facismo) aki na Hulanda,ytin  
groeponan den Akshon con- 
tra di pronunshashonnan di 
Gobiérno.
Muhernan Turkenjonan tan- 
be a lanta nan Organisation. 
Riba tereno  di Kultural tarrbe 
nos Muhernan tei, tin  hop؛ 
banda di Tokamento di Mu- 
her, groepo  di Kantamento, 
Kabaret pa Muhernan, Kome- 
dia, Theater, Pelikula y  riba 
Video.
Hopi di es groeponan aki y es 
movishon  di Muhernan boso 
por haha mira y topa riba es 
dia di Muher Internshonal.
Lo tin  un Crech pa mucha den 
Verzet Buurthuis, ^ § ٢٢١■ 
brugstr: 176
□i fo r 9.00 ora te cu 18.00 ora 
di Atardi.
٧  lo tin  hopi aktrashon pe mu- 
chanan.
Aki boso por weta kwantoe 
kos 0ا tin  es dia aki pa boso.

Muhernan den movishon  of 
Femenistanan den movishon  
ta bringa pa mehorashon di 
posishon di ٧ pa Muhernan, 
riba étereno di Politika, Econ- 
omia y riba é punto di kultura. 
Komo cu ém ovishon aki ta 
sali pa identikamento  di 
Homber y Muher, bo por su- 
poné cu pa un Muher riba al- 
gun di es terenonan mensho- 
na tabata ٧ ta te ahinda atra-

Femenistanan ta hanja es 
atraso aki inaseptabel.
Es groepo  di Muhernan di 
movishon  a kuminsa meimei 
di siglo  19e y ela ser jama 
prome  groepo  Feminists, ٧ 
ela bira pa Muher, ٧ a drecha 
posishon di Muher riba es te- 
reno di Trabao, Sihansa y  De- 
rechonan Sivil. Na Merca ٧ 
aki na Europa mes den tu r ka- 
minda  a nace groeponan di 
Muher cu ta bringa pa drecha 
posishon di Muhernan.
Aki na Hulandaes organisati- 
on di derecho di Vota pa Mu- 
hernan a ser lanta, ٧  W ilhel- 
mina □rucker a bini cu es ini- 
siativa aki.
I un di es kolaboaradanan y 
fundadora  tabata Alleta Ja- 
cobs, es tabata es prome  Mu- 
her cu den ana 1871 por a bai 
universidat.
Es motivo  ٧ es relashon cu es 
groepo di Muhernan-den mo- 
vishon  tin  ta lo siguiente:

Dey fu ala uma sina fu ala 
kondre
8 ٧  maart di e k o n -^ in  ٧٧٢٧ ٦ ٦  te 23 ٧٧٢٧ 
Presi: Polanentheater 
Polanenstraat 174 
Amsterdam
F□ kon drape komopo fu 

centrai station nanga bus 22

—  T e a  kon fu wroko  so leki 
oso wroko  nanga kweki 
pikin, □ma  nanga Man e 
tjari frantwortu  leki speri.

—  Wi abi fu  taki fu un srefi te 
a kon fu wi egi skin, (so- 
bun basi na ini yn egi be-

—  Kenki musu fu kon na ini a 
fasi fu luku Umasma fu di 
a no e komopo  na baka 
bangi a fasi fu prakseri fa 
wan  IJmasma musu de le- 
ki Mama, oso Uma en Pri- 
siri fu Skin.

Fu den sey fu bm asm a  presi 
fu meki buku, fu seri buku-bi- 
gin sori den srefi, moro  fara 
grupu di ben e suku fu yepi 
Umasma, leki-no meri migru- 
pu fu agri wan prakseri, gru- 
pu di no e agri nanga a prak- 
seri fu wetiman  wan sey, bla- 
kaman na tra sey na ini Blan- 
da, grupu  fu srey, konmakan- 
dra grupu  fu Torku-Umasma. 
Na a sey fu Kulturu tu ala sor- 
tu fo  Poku grupu  fu Umasma, 
Singi grupu Umasma Kaba- 
ret. Komedi nanga Theater, 
Umasma di e meki Foto-Film- 
Video, go moro  fara.
Furu fu den grupu  disi nanga 
trawan  unu sa na a Umasma 
dey fu ala kondre.
Er is Kinderopvang  aanwezig 
vanaf 9.00 uur 's morgens to t
18.00 uur 's avonds, alles is 
gratis.
Er is deskundige begeleiding 
voor de kinderen aanwezig, 
met veel attraktie voor de kin- 
deren. ص

A  buwegi na Umasma prak- 
seri di wi e kari 'Feminisme' 
de wan  bewegi di e suku fu 
kenki kon m oro  betre a presi 
pe Umasma a tanapu, fu di- 
frenti sey soleki Poletik wan, 
tak! Mofo  wan, Economia 
wan en fu Kulturu sey.
Leki faabuwegi disi e komopo  
fu a grouprakseri taki Man 
nanga Uma na speri, w i kan 
poti taki fu Umasma na den 
kontren disi poti a baka ben 
de en de te tide.
A  kenki prakseri fu ^ a s m a  
no e agri moro  fara nanga a 
poti a baka disi.
Bigin fu den Umasma prakse- 
ri ben de na a m indri fu a 1 9 e  
eeuw  en.
Na Amerka nanga Bakrakon- 
dre na ala sey grupu fu Uma- 
sma ben bigin. Na Blanda 
Wiihplmina □rucker teki a 
prakseri fu bigin wan Konma- 
kandra fu seti gi Umasma fu 
go na Stembus.
Wan fu den setiman ben de 
Aletta  Jacobs, a fosi Umasma 
di pasa go na a moro  hey sko- 
٢٥, sobun Universiteit na ini 
1871.
Fu a sey fu den buwegi fu 
Umasma wi e marki den tran- 
ga aksi dya m oro  fara

onların politik alanda daha güçlü olmalarını ve katkılarının bu 
alanda daha etkin olmasını saramamıştır.

Sosyal ekonomik alanda'da kadınların erkeklerden geri bırakılmıştık- 
ları ortadan kaldırılmamıştır. Dünyanın hemen henen bütün ülkelerinde 
aynı وئ dalında işit iş yapıpta erkeklerden daha az para kazanan 
kadınlar vardır. Genelde şu da s؟؛ylenebilirki) kadınlar hemen hemen 
hi؟ bir yönetici görevde yer almamıştır. Kadınların vasıfsız iş؟ i 
olarak veya y a n  vasıfsız işlerde çalıştıkları g؛؛rülmektedir.
Bazı hallerde y ü c e l m e  olanakları kısıtlı olan memuriyetlerde görül-

İkinci Kadın Hareketi sadece kadınların politik؛ sosyal ve ekonomik 
alanda eşitlikleri için bir hamlede bulunmakla ا،ه1اهااا<وال , aynı zamanda 
kadının toplum içerisinde erkeğe nazaran geri bırakılmışlıgına 
karşı koymuştur.

- Kadının kendi vUcuduna egemen olması
- Ev işlerinde, çocuk bakımında kadın ve e r k e ^ n  eşit sorumlulukları 

yüklenmesi gerekir
- Kadının sadece bir anne, bir ev kadını ve bir seks aracı olmakla 

kalmaması ve bu hususta onun haklarının daha iyi korunması için

Bu ikinci gelişim noktasında çeşitli faaliyetler başlatılmıştır. 
Hollanda'da 1968 yılında Erkek-Kadın-Toplumu örgütü kurulmuştur.
1969 yıllarında Dölle Mina eylem grubu kurulmuştur. Bu isim wilhelmina 
Drucker adındaki ilk feminist HollandalI kadından esinlenmiştir. ‘
1970 yıllarında çeşitli kadın g r u p l a n  oluşmuştur. 1973 yılında 
Amsterdam kentinde "Kadınlar Barınağı kurulmuştur. Aynı dönemlerde 
kadın yayın evleri, kadın kitapçıları. Blijf van m ^ n ا£ل  £, Tegen 
Haar الا1م  Rutgerstichting, Vrouwen Helpen Vrouwen،؛ Vrouwen Spreek- 
uur, Polis davranışına karşı ؛ ikayet ve Danışma Büroları, Bewust 
Ongehuwde Moeders (BOM), COC Hike Çenelinde Koördine Grubu, Meiden- 
huis, Meidentelefoon, VOS-KursusscnC Rotonde gibi kadınlara yardım 
kuruluşları oluşmuştur.

Şu gibi dayanışma g r u p l a n  kurulmuştur: Anti Apartheidsbeweging 
in Nederland (Ayırımcılığa Karşı Eylem Birliği), Aktiegroep Inter- 
nationale Vrouwensolidariteit, Faslı Kadın örgütü, Surinamlı Kadınlar

Kültürel alanda çeşitli kadın müzik g r u p l a n Ğ  korolar, kadın tiyat- 
rosu* foc°8raf؟ l llk» ،ilim, ^  vb konularda kadınlar faaliyette ءهن0
bulunmuşlardır.

Bu y ukarıda sıraladığımız birçok g r u p l a n  /örgütleri bu Kadınlar 
Gününde görmeniz mümkün olacaktır.

o u N Y A K A D I N L A R  G Ü N Ü  1984

Kadın Hareketi kadının politik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda 
eşitliği için mücadcle eder. Kadın Hareketi kadın ve erkeklerin 
 -prensibinden hareket ettiği için yukarıda adı geçen alan ئجئأئل،ئوه
larda eşitsizliğin varoldu؛undan hareket etmiştir. Kadın Hareketi 
bu eşitsizliğe karşı direnmektedir.
Kadın Hareketi وء. yüzyılın ortalarında başlamıştır. Bu direniş 
kaçkının iş, eğitim ve yasalar önünde eşitliliğine yönelikti.
Birleşik Amerikada ve Avrupada çeşitli kadın g r u p l a n  başlamıştır. 
Hollanda'da wilhelmina Drucker öncülü§ünde kadınların seçme ve se- 
çilme hakkı için bir birlik oluşturulmuştu. Kuruculardan biride 
Alette Jacobs idi. Bu kadın 1871 yılında ilk üniversiteye kabul edilen 
HollandalI kadındı. Kadınların مااا؟ءو/اءو؛ن1ماه  h a k l a n  tamamen ؛؛aran- 
tiye alındıktan sonra kadın hareketinde bir durgunluk olmuştur.
Yeni Zelanda'da دوول yılında, Avustralyada 1902'de, Norveçte 1913'te, 
Danimarkada 1915'deĞ Sovyetler Birliğinde 1917'deC Birleşik Amerika, 
isveı, ve Batı Almanyada 1919 yılları, dolaylarında, Hollanda'da 
1922'de, Ingilterede 1928'de, Fransa, Portekiz ve Yunanistanda 
ancak 2. Dünya Savaşı'nd'^n sonra kadınlar tam haklara sahip olmuş-

Bu ilk Kadın Hareketi dolaylarınde Dünya Kadınlar Günü oluşmuştur.
Bu. Clara ZETKİN öncügünde 1910 yılı Ağustos ayında gerçekleşmiş- 
tir. ٥ ayda Sosyalist Kadınların 2. Uluslararası Konferansı Kopen- 
hag'da yer bulmuştu. Clara Zeckin bir Uluslararası Kadın Eyle»
Gününün örgütlenmesini önermişti. Bu öneri oy birliği ve büyük bir 
coşkuyla kabul edildi. Yıllarca her baharda kadınlar günü kutlandı.

8 Mart 1917 yılında Petrograt'lı işçi kadınlar yı§ınsal bir eylem 
gütmüşlerdir. Bu eylem Rusya ؛،ubat Devrimine önemli katkıda bulunma- 
sının yanısıra Potrograt askerleri ٧© halk arasında barışın sağlan- 
masında önemli katkıda bulunmuştur.
Bu olaydan dört gün sonra (,arlık İmparatorluğu çöküntüye uğramıştır. 
Petrograt'lı kadınların bu tarihsel olayını anmak için daha sonraki 
yıllarda ٠١٠٢ 8 Mart günü Kadınlar Günü kutlanmaktaydı.
1922 yılında دل(>؛،ا^ا،؛آ  Komünist Enternasyonali $ekretaryası önemini 
belirterek bu günün her yıl kutlanmasına dair karar almıştır.

Gerek tüm kadın haklarının alınması, gerekse ikinci Dünya Savaşı 
öncelerindeki güçlükler ve 2. Dünya Savaşının olması Dünya Kadınlar 
Cünü'nün kutlanmasını önemli ölçüde önlemiştir.

Hareketncak 2. Dünya Savaşından ه؛ااهه bu gün devrimci 
çerisinde yeniden kutlanmaya başlanmıştır.

60'lı yıllarda kadın haklarının 1ههه/هااه olarak köklü bir şekilde 
düzeltilmesi ihtiyacı d o l u ş t u r .  Kadınların seçme/seçilme h a k l a n



DE HULPVERLENING
R e i n i g i n g e n

Bezuinigingen, bezuinigingen... het woord  van deze tijd. Tien- 
tailen !<€ ٢٦^٢  horen, lezen en zeggen w ij dit. We zuilen het met 
minder moeten doen. KAN DIT NOG WEL?

HULP NODIG?

Ook dit jaar zijn er weer een 
aantal mogelijkheden om  
hulp te krijgen bij het invullen 
van uw  belastingformulier.

Buurthuis Verzet
Op 8-22 en 29 maart a.s. (don- 
derdagmiddagen) van 14.00- 
16.00 uur bij Buurthuis Ver- 
zet. □e bedoeling van deze 
middagen is om  de belasting- 
form ulieren  groepsgewijs in 
te vullen  met behulp van des- 
kundigen.
Het voordeel hiervan is dat ٧ 
hulp krijgt bij het invullen  en 
dat ٧ tevens leert hoe men 
een aanslagbiljet invult. Bij 
het groepsgewijs invullen is 
de anonim ite it van uw  per- 
soonlijke gegevens en in- 
komsten gewaarborgd.
Van 20 februari t/m  6 april a.s. 
is er een Belastingspreekuur 
op het Haarlemmerplein 52 
(buurt bouwburo), bereikbaar 
met bus 22. Spreekuren op 
dinsdag, woensdag en vrij- 
dag van 8.30 - 12.00 uur, 
I3 n n - If i .n n ıı ı ır .
Voor mensen die de spreek- 
uren niet kunnen bezoeken 
(bijvoorbeeld  bejaarden die 
slecht ter bee□ zijn) bestaat 
de mogelijkheid  dat ze in de 
maand maart thuis  worden  
bezocht.
Zij kunnen ٨ ١٦٧٢٦^ ^٨٦ , adres 
en te lefoonnum m er doorge- 
ven aan: De Sociaal Raads- 
man, Knollendamstraat 87, 
tel. 829302. De W ijkpost voor 
Bejaarden, Spaarndammer- 
straat 141, tel. 829694.

Lies (30 jaar) en de kinderen) 
Peter, Klaartje en Marije, 
resp. 5, 7 en 8 jaar.

HET INVULLEN VAN □E 
BELASTINGFORMULIEREN

—  Jaaropgaven 1983: een 
verklaring van genoten in- 
komen, waarop  ioonbe- 
lasting en/of AOW  is inge- 
houden, zoals loon, pen- 
sioen, huursubsidie, bij- 
stand, uitkeringen AOW/ 
AWW, studietoelagen, 
enz.

—  een briefje met gegevens 
over andere inkomsten, 
zoals alimentatie, bijver- 
diensten (bijv. uit onder- 
en verhuur, enz.

—  de in 1983 verrekende 
aanslagen Premieheffing 
Volksverzekering, onge- 
acht op welk jaar deze be- 
trekking hebben.

—  het tegoed van giro/bank- 
rekening en spaarbank- 
boekje van ٧ en uw  vrouw  
per 31 december 1983, en 
de in de loop van 1983 op 
die rekening genoten (of 
betaalde) rente.

—  financieringskontrakten  
(geldleningen, afbeta- 
lingsregelingen, huur- 
overeenkomsten); dit 
i.v.m. de ° " ° " "ا إ° °  aftrek- 
baarheid van door ٧ in 
1983 betaalde rente. Het 
bedrag van de schulden 
op 31 december 1983.

—  een opgave van in 1983 
door ٧ gedane giften, 
waarva^ bewijsstukken 
aanwezig zijn, en aan wie  
deze giften zijn gegeven.

—  een opgave van eventuele 
buitengewone  lasten als 
ziektekosten, kosten bril, 
kosten gebit, dieetkosten, 
enz.

NB. Maak een fotocopie  van
uw  aangifte inkomenstenbe-
lasting.

UITBREIDING BUITENGEWONE LASTENAFTREKREGELING 
MET NIEUWE VASTE AFTREK WEGENS 
ARBEIDSGNGESCHIKTHEI□ OF OUDERDOM

TVloet Jan Splinter zo door de winter?

e fam ilie  Spaarndam, gebo-□ 
aar,)32 ؛) ren Zeeheld: Leo

?5 hun inkomen؛ Wat
van een bijstandsuit-Ze leven, zoals vele mensen in de buurt

kering.

1983 1981 Inkomen in ؛٨ Inkomen

f 1445,75 

f1660,75

ث1401,80
—,190

1591,80 ̂

sociale bijstand 
huursubsidie

Vaste lasten
Hieronder staan alle vaste lasten, ook de lasten die per 2 maan- 
den, per kwartaal of per jaar betaald moeten worden.

in 1981 in 1983

huur f421,85 f473.70
GEB 190,78 298,—
telefoon 35,— 35,—
verzekeringen: brand, wa
en begrafenisfonds 60,— 60,—
kijkgeld 12,— 13,50
onroerendgoed-belasting 8,— 8,—

f  727.-63 f894,20

de andere echtgenoot bej- 
aard is, kan de aftrek even- 
eens twee keer worden  toe- 
gepast. Als beide echtgeno- 
ten echter bejaard zijn, w ordt 
de gezamenlijke aftrek echter 
beperkt to t f  606,-.
Om praktische redenen 
w ordt zonder bewijs aange- 
nomen dat op de arbeidson- 
geschikte of bejaarde belas- 
tingplichtige  extra uitgaven 
terzake van arbeidsong- 
schiktheid of ouderdom  
waarvoor de nieuwe aftrek is 
bedoeld, drukken.
De nieuwe regeling geldt 
vanaf 1-1-1983, maar werd  
pas op 30 maart 1983 in het 
Staatsblad afgedrukt.
Nadeel van de nieuwe 
regeling
Wil men van de nieuwe aftrek 
profiteren, dan zal men vol- 
doende andere buitengewo- 
ne lasten terzake van ziekte, 
invalid iteit enz. moeten heb- 
ben. De aftrek komt namelijk 
pas to t gelding mits het totaal 
van de buitengewone  lasten, 
inklusief de aftrek, de zoge- 
naamde ziektekostendrempel 
overschrijdt.
De oude regeling was voor- 
delig voor iedereen: zij be- 
stond namelijk uit een verho- 
ging  van de belastingvrije
som.

I.v.m. de afschaffing (per 1-1- 
1983) van de arbeidsonge- 
schiktheid- en bejaardenaf- 
trek, is er nu een kompensa- 
tieregeling  van kracht gewor- 
den. Deze regeling, die met 
terugwerkende  kracht vanaf 
1-1-'83 geldt, behelst het vol- 
gende:

Arbeidsongeschikten  en bej- 
aarden, die aan de normen 
voldoen  welke to t 1983 be- 
stonden voor de arbeidson- 
geschiktheids- en bejaarden- 
aftrek mogen per jaar een be- 
paald bedrag als buitenge- 
wone  last opvoeren. Dit be- 
drag is voor arbeidsonge- 
schikten en ongehuwde  bej- 
aarden f  424,- en voor bejaar- 
de echtparen f  600,-. De aftrek 
is ook mogelijk  voor de belas- 
tingplichtige  met een ar- 
beidsongeschikte echtgenote 
die geen eigen inkomen 
heeft. Voorheen kon in zo'n 
geval door het ontbreken van 
inkomen bij de echtgenote 
geen arbeidsongeschikt- 
heidsaftrek worden  verkre- 
gen. Wanneer man én vrouw  
beide arbeidsongeschikt zijn, 
kan de nieuwe aftrek van f 
424,- twee keer bij de belas- 
tingplichtige  man in aanmer- 
king worden  genomen.
Als één van ^e  beide echtge- 
noten arbeidsongeschikt en

Wat hebben ze inge 
leverd?
In 1983 betalen ze alléén al 
f 166,57 per maand meer 
voor hun vaste lasten. Bij de 
telefoonrekening  en verzeke- 
ringen staan dezelfde bedra- 
gen, maar moeten hoger zijn. 
In deze twee jaar hebben ze 
aan inkomen f 68,95 meer ge- 
kregen.
In 1983 hebben ze dus f 100,- 
per maand minder uit te ge- 
ven!
De vaste lasten van huur, gas 
en licht zijn de bedragen die 
omhoog  zijn gegaan. Hierop 
kan men in een huishouden 
niet bezuinigen. Deze lasten 
gaan in 1984 weer gewoon  
omhoog, maar het inkomen 
zal volgend  jaar m inder wor- 
den. Dit gezin komt er net elk 
jaar, m aartalloze  gezinnen en 
alleenstaanden nü al niet: 
hoe moet dit volgend  jaar?
De enige bezuiniging voor dit 
gezin is dat ze kwijtschelding 
kunnen vragen voor de on- 
ro s n ^ e d -b e la s t in g e n .
Op deze pagina staat ook hoe 
je berekent of je kwijtschel- 
ding kunt krijgen.
Voor de rest kan ik geen be- 
zuinigingen  bedenken voor 
dit gezin. Ik kan ze alleen nog 
maar sterke toewensen voor 
de toekomst die er niet plezie- 
rig uitziet.
Wat heb jezelf ingeleverd in 
die twee jaar? Het zou mis- 
schien eens goed zijn dit ook 
eens te berekenen.

De mensen d'ie 'hun'huur,‘g ^  
en licht niet meer kunnen be- 
talen, worden  talrijker. Ze ko- 
men op het spreekuur bij de 
verschillende dienstverleners 
voor een goedkopere W O -

—  omdat de huur niet meer 
op te brengen is

—  en met de angst zitten dat 
de huursubsidie volgend  
jaar weer minder wordt,

—  of omdat de stook- en ser- 
vicekosten onbetaalbaar 
worden  in verhouding  
met andere gezinnen die 
ze kennen, die geen stook- 
kosten betalen.

B ij  veel mensen is dit jaar 
voor het eerst de hiiiirgnhgj- 
die weggevallen, omdat hun 
kind een eigen inkomen heeft 
en dus maar dit geld bij moet 
leggen boven het 'eventuele 
kostgeld' wat ze al betalen. 
Dit alles betekent dat ieder- 
een het in verhouding  met de 
verhoging  van het levenson- 
derhoud, met veel minder 
geld moet doen. Je wasma- 
chine, ijskast of tv  etc moet 
maar eens stuk gaan; valt dit 
nog te vervangen?

M e t  deze gedachten in ons 
achterhoofd hebben we een 
gezin als voorbeeld genomen 
om  te kijken wat deze men- 
sen minder uit kunnen geven 
in verhouding  to t 1981. Ik heb 
het levensonderhoud 
willen  berekenen, daar ieder-
öön het geld op een eigen 
manier uitgeeft naar gelang 
de behoeftes.

Is er nog wat aan te 
doen?
Hans Hofman, de sociaal 
raadsman, heeft op zijn af 
scheidsreceptie gezegd dat 
iemand die werkt, kan staken, 
maar iemand met een uitke- 
ring niet! Maar misschien 
moeten we  op andere wijze 
laten horen, dat we  zeer onte- 
vreden zijn over de gang van 
zake□. Wie suggesties heeft 
over akties, etc... meid je dan 
bij:

Ook al weet je geen oplos- 
sing: laat het er niet bij zitten. 
Misschien kunnen we er ge- 
zamenlijk wel iets aan doen. 
Het is het proberen waard. 
Geef de moed niet op!

Maatschappelijk Werkteam  
Spaarndammer- en 

Zeeheldenbuurt 
Katharina K^vskens



Niets om 
handen?

Vrijwilligers gezocht

Wanneer u, om  wat voor re- 
den dan ook met meer vrije 
tijd  zit dan u lief is, zou ٧ eens 
contact op kunnen nemen
met het onderstaande ة آةا -
foonnum m er op maandag 
van 2 to t 4 ٧٧٢.

Beja^den Kerstfeest
De Open Kerst op 25 decem- 
ber 1983 behoort weer tot het 
verleden.

Vrijw illigers  die mee willen  werken aan het opzetten van een 
open huiskamer voor kinderen uit de buurt. In de aktiekrant 
van december 1982 heeft ٧ over dit idee kunnen lezen.
Een huiskamer, waar buurtbewoners  (waaronder ook de OU- 
ders) proberen de kinderen met hun kleine en grote  proble- 
men te helpen. Een huis, waar men ook kan blijven  eten en als 
het nodig is ook kan blijven slapen. W ij vinden  dat zo'n huiska- 
mer in onze buurt een noodzaak is. Om dit te kunnen opzetten 
hebben w ij hulp nodig.
W ij zoeken dan ook actieve buurtbewoners, die niet alleen ach- 
ter dit idee staan, maar ook hieraan willen  meewerken.
W ilt ٧ verdere inlichtingen  of w ilt ٧ meewerken, dan kunt ٧ 
kontakt met ons opnemen.

Rosa Porcelijn, ABC, tel. 860324
Gerdie Mesman, opbouwwerk, tel. 860578
Katharine Kluyskens, maatschappelijk werkteam, tel. 842530.

Gezellig kaarten bij Klaverjas- 
club Spaarndam, op vrijdag  
's avonds om  19.30 uur. 
Kontributie  f 3,00 per keer. 
We kaarten in het Polanen- 
theater Polanenstraat 174.

M. Westerbeeke

Bejaardenvereniging 'Open- 
huis Spaarndam'
Maandag, woensdag, vrijdag  
koffiedrinken van 9 uur to t 12 
uur. Maandag handwerken 
van 13 to t 16 uur- 
Woensdagmiddag  van 13.30 
to t 16.30 ٧٧٢ klaverjassen en 
sjoelbakken in het Polanen- 
theater, Polanenstraat 174.

Werkgroep
bibliotheek
De openbare bibliotheek 
Spaarndammerstraat 490, 
heeft een werkgroep  bibli- 
otheek.
□ it zijn vertegenwoordigers  
uit buurtorganisaties (bijv. 
buurthuizen en scholen) en 
buurtbewoners  die samen 
met medewerkers van de 
Openbare bibliotheek naden- 
ken over het organiseren van 
tentoonstellingen, het opstel- 
len van propagandamateriaal 
(folders en brochues) en spe- 
ciale projektjes in de bibli- 
otheek (bijv. de Kinderboe- 
kenweek. Open dag voor be- 
jaarden).
Tijdens het seizoen (septem- 
ber t/m  juni) komt de werk- 
groep 5 X bij elkaar om  diver- 
se van de bovenstaande 
ideetjes uit te werken. 
Binnenkort willen  wij een 
open dag organiseren (fees- 
tje  in de bibliotheek) omdat 
de Openbare Bibliotheek 30 
jaar in de Spaarndammer- 
buurt is gevestigd.
Op dit moment zoeken we 
nieuwe mensen die mee wil- 
len doen en denken in de 
werkgroep  bibliotheek.
W ij vergaderen 1 X per 2 
maanden op woensdag- 
avond van 19.30-21.30 in de 
openbare bibliotheek,
Spaarndammerstraat 490, tol 
827026.
Heeft ٧ interesse, neemt ٧ 
dan kontakt op met een van 
de medewerkers van de 
openbare bibliotheek.

Christine Brandhorst.

٧٧؛  ̂zoeken
enkele hobbyisten die met 
ons een 4 uur durende super 
8 geluidsfilm  willen  inkorten. 
De film  werd  gemaakt in 
1982, door een aantal oduers, 
tijdens een buurtproject 
'Kommunikatie'. Het speelt 
zich af op de kleuter- en lage- 
re scholen uit de huurt. 
Informatie  bij:
Rosa Porcelijn, tol: 860324 
Elly Driessen, tel: 840124 
Buurthuis Verzet

□e SMW  is bezig, ju ist voor 
mensen in uw  omstandighe- 
den, om  een aantal activitei- 
ten en/of mogelijkheden 
daartoe uit te werken.
We zouden graag iets van uw  
interesse horen om  to kijken 
of, en hoe daar een invulling  
voor te vinden is.
Graag een reactie dus naar 
tel. 860578.

Klussenprojekt
Centrum
Het klussenprojekt Centrum  
houdt zich bezig met het uit- 
voeren van allerlei klussen 
voor mensen die deze zelf 
niet (meer) kunnen doen en 
die als gezinsinkomen niet 
meer dan het m inim um loon  
hebben.
Het werkgebied van klussen- 
projekt Centrum  omvat naast 
de Spaarndammerbuurt 
(waar het gekomen is i.p.v. de 
klussenwinkel van de Stich- 
ting  Wijkdienstverlening), de 
Eilanden, alsmede het gebied 
binnen de Singelgracht. De 
medewerkers van het projekt 
zijn over het algemeen vak- 
mensen die om  uiteenlopen- 
de redenen niet meer in het 
vrije  bedrijf aan de slag ko- 
men. Zij zijn in dienst bij het 
gemeentelijk werkverband 
'Artiscienti'.

s
İP;

H e t  gaat om  klussen in en 
om  het huis zoals : timmeren, 
behangen, schilderen, tuin- 
onderhoud, kleineaanpassin- 
gen voor gehandicapten enz. 
Hieronder vallen géén ver- 
bouwingen  en géén werk- 
zaamheden die voor rekening 
van de huisbaas zijn.

Als regel bekijkt de werk- 
meester vooraf de aard der 
werkzaamheden en maakt 
een prijsopgave die voor de 
afgesproken werkzaamheden 
niet hoger uit kan vallen. Het 
maximum  uurtarief bedraagt 
f  6,- per klussenman, plus ge- 
ringe bijkomende  kosten. 
Materiaal verzorgt en betaalt 
de klant in principe zelf. 
Aanmeldingen  van klussen 
kunnen rechtstreeks telefo- 
nisch gedaan worden, dage- 
lijks tussen 8.30 uur en 9.30 
uur (ook op de overige  uren is 
er meestal iemand aanwezig 
to t 17.00 uur).
Klussenprojekt Centrum, 
؛ angestraat 64a, tel. 240207.

Kwart over zes. Allen  zitten in 
de spiegelzaal die omget- 
overd is in een echt restau- 
rant. Geweldig, al die gedekte 
tafeltjes met kaarsen, ge- 
woon  een sprookje... Als de 
voorzitter dan even stilte 
heeft gevraagd kan iedereen 
toetasten. Verse groente- 
soep, spruiten, bloemkool, 
sperciebonen, appelmoes, 
gekookte aardappels en ijs en 
een mandarijn  toe.
Dan sluit, na even een stilte 
gehouden to hebben, de 
voorzitter de dag af waarin  hij 
z'n teleurstelling  uitspreekt 
over het niet komen opdagen 
van de voorzitter van het 
WOO, die uitdrukkelijk ver- 
zocht had het woord  te mo- 
gen voeren.
Allen worden  verzocht naar 
de koffiekamer to gaan ٥٨٦ 
nog een kopje koffie te drin- 
ken voor het naar huis gaan. 
Om ongeveer half negen ver- 
trekken de laatste gasten. 
Dan gaan de vujw illigers  
weer aan de slag ٥٨٦ alles 
netjes achter te laten en dat IS 
niet mis, bijna 60 deelnemers 
en 15 vrijw illigers, maar we 
hebben het weer gefikst men- 
sen.

Kwart voor tien. lederen gaat 
ontzettend moe maar met 
een blij gevoel naar huis. Zo- 
veel mensen weer een heer- 
lijke kerst to hebben bezorgd 
geeft dat gevoel nu eenmaal. 
Alle vrijw illigers  heel harte- 
lijjk dank voor uw  geweldige  
inzet. Dit is ook de laatste 
kerst geweest waar mijn 
vrouw  en ik aan mee hebben- 
gedaan. We hebben er altijd 
met veel plezier aan gewerkt 
maar vinden, gezien onze 
leeftijd, dat wij dit vaandel 
aan de jongeren  moeten 
overdragen. Maar ik weet ze- 
ker dat we best nog eens met 
weemoed  aan deze schitte- 
rende tijd  terug denken.

FreekJ. M. van Beek

9.30 uur kwamen 
de eerste deelnemers al bin- 
nen en werden  voorzien van 
een kopje koffie met kerst- 
brood. 11.30 uur was onge- 
veer alles binnen en hield de 
voorzitter van Openhuis een 
korte toespraak. Tot 12 uur 
werden er kerstliederen ge- 
speeld en in die tussentijd 
konden de mensen wat aan 
elkaar wennen. Daarna kwa- 
men de medewerkers van de 
band Dirk Boetje binnen in 
prachtig pak, wat een applaus 
uitlokte. Het was dan ook een 
mooi gezicht: zwarte broeken 
en een w it jasje. Iedereen had 
kennis gemaakt in een heer- 
lijk ontspannen sfeer.
Om half één een borreltje 
voor de lunch om  de stem- 
ming te verhogen  en om  één 
uur lunch met een lekker kop- 
je koffie, wat er altijd wel in

ق ئ ء
Daarna maar weer een kon 
sumptie  voor de stem ming; 
smaakt heerlijk. Om twee uur 
naar de toneelzaal voor het 
optreden van een paar prima 
artisten rnet meezingers en 
liedjes uit de Oude Doos. 
Operettomelodieën en heer- 
lijk tapdansen met steeds 
prachtige kostuums en in de 
pauze een konsumptie. Een 
prima gezelschap wat veel 
sukses had, iedereen genoot 
er ook van.
Vier uur. Dan barst het feest 
pas goed los. Met de nodige 
konsumpties en de hapjes 
liep het opperbest. Ik wist niet 
dat Joger de ،tong zo'n goede 
kelner was. Aan de andere 
kant wist ik het wel... Er werd  
veel gedanst en natuurlijk, de 
polonaise is altijd  het hoogte- 
punt en het was geweldig. 
Om kwart voor zes w ordt ie- 
dereen verzocht rustig naar 
boven te gaan voor het diner. 
Wie nog niet de lift in kan 
krijgt een borrel. Dus moes- 
ten we  ze toch de lift in zien to 
krijgen en stoppen met 
schenken.

SAN
Het samen door het w o o  en 
SAN georagniseerde kerst- 
feest was, hoewel niet druk 
bezocht, toch geslaagd te 
noemen. Dit was to danken 
aan de diverse SAN-koren, 
het optreden van de kerst- 
man, het dansorkest The Or- 
ganics en de geweldige  pre- 
sentatie door Trudy Weel. De 
medewerkers van het Pola- 
nentheater verdienen voor 
hun medewerking  eveneens

Ook de nieuwjaarsreceptie 
door het SAN georganiseerd 
was druk bezocht. De gratis 
optredende  groepen en de 
hapjes ondervonden allerwe- 
ge veel waardering. Het be- 
stuur van het SAN wenst ie- 
dereen een goed jaar toe.

Bestuur SAN



AKTIE 
AKTIVITEITENAKTIVITEITENAKTIVITEITEN

DE SPORTBUURTWERKERS GAAN GEWOON 
□OOR!

Moet je nou eens horen... £ ٢ is al voor de derde maal in een 
maand ingebroken in onze sportakkommodatie  Bredius. Ons 
sportcentrum  is de laatste tijd  doelw it van vandalisten. Niets 
laten ze he^l. T otda t ze de kraan bij de gemeente dichtdraai-

Jam m er dan voor de mensen die in onze buurt veelvuldig  
gebruik maken van de r^ r^ ie s p o rtm o g e lijk h e d e n  vlak voor 
hun deur. En daarbij zelf weinig  of niets tijdens of na hun 
sportplezier in de hal vernielen. Moeten w ij voor een paar 
'gestoorde' figuren  wijken? Nooit en te nimmer.

Zaterdag 31 mrt 
Zondag 1 april

Woensdag 7 mrt

De sportbuurtwerkers blijven

Alhoewel nog steeds hordes 
mensen in onze buurt rond- 
dobberen die niet (willen) we- 

^؛٢١  wat sportbuurthuis  Bredi- 
us en de buurt zelf aan sport- 
en spelplezier biedt (geen lid- 
maatschap vereist), blijven 
de sportbuurtwerkers gek 
van hun ideaal, om  dik en 
dun, groot en klein in hun 
sport- en spelwalhallah te 
krijgen.
Maar ook in de buurt zelf is 
wat te beleven: 
zaterdag 3 maart, tafeltennis- 
badm intontournooi. 
Raadpleeg ook de rekreatie- 
sportkalender. Er zit vast wel 
iets voor ٧ bij (ook fitness- 
kachtsportaktiviteiten).
Dit is een bijzonder jaar. Veel 
aktiviteiten vinden in samen- 
werking  met speeltuin St. 
Theresia plaats die 60 jaar be- 
staat. Zolang het Bredius bui- 
tenbad nog niet open is kan 
iedereen een frisse duik ne- 
men in de zee van rekreatie- 
mogelijkheden in eigen 
buurt.

Rekreatiesport
Als middel om  mensen 'sa- 
men te brengen' in een onge- 
dwongen, ontspannende 
sfeer.
Als middel om  je teveel aan 
vrije  tijd  nuttig  te besteden 
(sport overdag).
Als middel om  aan je gezond- 
heid te werken.
Als doodgewoon  middel om 
er eens tegenaan te gaan 
('lekker zweten')

De sportbuurtwerkers  gaan 
daarom  gewoon  weer aan 
het werk en zeggen tegen 
elkaar... 'We zullen 
dbórgaan' (verder tekst 
verkrijgbaar bij ene A. van 
Duyn).
Natuurlijk ga je als sportief 
welzijnswerker door, want je 
drijft op uitlatingen  zoals: 'Ik 
zie elke week uit naar dat 
uurtje tennis op 
dinsdagmorgen'. 'Van mij 
mogen ze wel 4 
volleyballtoernooien  
organiseren, wat is dat een 
gezellige boel. Ik moet er wel 
vroeg voor m'n bed uit (9 
uur zondagmorgen  start) 
maar ik heb daar veel voor 
over.

De sportbuurtwerkers zijn

Willen  ze nu weer bij het len- 
tevolley toernooi een tropi- 
sche sfeer van palmbomen  - 
parasols en een namaak- 
strand creëren. Vier vrach- 
twagens met duinzand willen  
ze in ons sportcentrum  
keepen. Wat heeft dat nou 
met sportte  maken?

Alles, alles, alles...
Watn de rekreatieaktiviteiten 
in Bredius kenmerken zich 
door datgene wat daar om- 
heen hangt. Via de bal, de 
konditieoefening, de bewe- 
ging, het herontdekken van 
een stuk levensplezier.

Toetssteen met 'Onze Jon- 
gen$'
WO III staat op het punt uit te 
breken. Een groep artiesten 
besluit een showprogramma 
te maken voor de militairen 
aan de oostgrenzen. De toe- 
schouwer krijgt afwisselend 
repetitiescènes en fragmen- 
ten van het te maken pro- 
gramma te zien.
Veel muzikale scènes, uitge- 
voerd door 6 actrices en 7 ac- 
teurs die in snel tempo disco, 
blues, reggae, roller skate 
(met natuurlijk veel glitter en 
goud) laten zien.
Aanvang zaterdag: 20.30 uur 
Toegang: f 7,50 - CJP f 5,- 
Aanvang zondag: 14.30 uur 
Toegang: f 7,50 - CJP f 5,-

Woensdag 4 apr. (tryout) 
Donderdag 5 apr (première)

Nationaal Hekelkabaret met 
"Meer Gorilla's"
Een programma over men- 
sen, komputers, werk en 
geen werk. Chablis en salade 
Padirac, emoties en niet. 
Aanvang: 20.30 uur 
Toegang: f 7,50 en f 5,- 
Eetcafé vrijdag vanaf f 5,30

Kindertheater Stekelbaars 
met
'Kleine Vandalen', voor kin- 
deren tussen 6 en 12 jaar. Een 
grandioze show  vol muziek 
en akrobatie. Een stuk waar 
letters de boventoon voeren. 
Aanvang: 15.00 uur 
Toegang: gratis

Zondag 18 mrt

Kindervoorstelling
Let op de aankondigingen!

Vrijdag 23 mrt 
première

De Kritische Filmers met 
een diaproduktie 'Jeugd- 
werkloosheid '
Aanvang: 20.30 uur 
Toegang: gratis

Zaterdag 24 mrt

Lijn Negen met 'De Brug' 
(voor jongeren  van 14-18 
jaar). Er zijn momenten  waar- 
op je een ander nodig hebt, 
waarop je dicht bij iemand 
w ilt zijn. En er zijn momenten 
waarop je je liever a fs^ it. 'De 
Brug' gaat over grenzen die je 
om  jezelf heen kunt trekken 
en die je kunt overschrijden 
en over het daaruit voort- 
vloeiende lief en leed. 
Aanvang: 20.30 uur 
Toegang: f 2,50 - groepen 
van scholen: gratis

Donderdag 1 mrt 
Vrijdg 2 mart 
Zaterdag 3 mrt

Theatergroep Spotlicht met 
toneelproduktie  'De dood 
van een handelsreiziger' 
Aanvang: 20.30 uur 
Toegang: f 7,50 - CJP f 5,-

Zondag 4 mrt 
Maandag 5 mrt

Cees Brandt met de kinder- 
voorstelling

'Keetje en de Babakazoos'

Voor kinderen vanaf 5 jr. De 
dansende clown is alweer 
aan zijn derde avontuur toe. 
Wat zijn nu weer Babaka- 
zoos? Dat zouden wij ook wel 
willen  weten. Gewoon naar 
de voorstelling  komen kijken, 
want er gebeuren veel span- 
nende en onverwachte din- 
gen. En natuurlijk mogen de 
kinderen ook mee dansen. 
Aanvang: 15.00 uur 
Toegang: gratis

Woensdag 14 mrt 
Donderdag 15 mrt 
Zaterdag 17 mrt

Het Pro Theater met 
'De Jood van Malta'
Weer terug in ons theater 
vanwege  het grote succes! 
'De Jood van Malta' is een 
scheldkanonnade tegen de 
im m oralite it en huichelach- 
tigheid  van een tijd  waarin  
een outsider als Marlow  
zwaar vrevolg  en vernederd 
werd. Christopher Marlow  
vertaald door Hugo Claus. 
Regie: Apostolos Panagop- 
oulos.
Aanvang: 20.30 uur 
Toegang: f 7,50 - CJP f  5,-

DIK, ه ا س , ARM ٠ ۴ RIJK??
IN BREDIUS LOOP JE NIET 
TE KIJK!!!

REKREATIE- 
PROGRAMMA BREDIUS 

sept. 1983 /  mei 1984
D gg T ijd ؟16 ™ ؛ te !ت؛ it؛v؛A k t Voor w ie
maandag I4.nn-15-3Q

16.30-18.00
19.00-20.هه

20.00-21.00
1.00-22.00?

00-23.00??■

وه ؟و  morge؛؟"  
Voetbal, tafeltennis, basketbal 
InstU f voor ex-hartpatiënten  
Konditietrainen
Gevarieerde in s t^ f, o.a. aerobic, 
turnen, sportspelen 
3 banen badminton  en mini-voetbal

iedereen 
grote jeugd 
volwassenen 
volwassenen

volwassenen
volwassenen

dinsdag g.30-1?.00

21.00-23.00

Tennis voor beginnelingen  enz. 
(racket in bruikleen)
Tennis

volwassenen
volwassenen

woensdag ا0,00-ا.?00

14.00-16.00
16.00-17-00
17.00-18-00
18.00-19.00

Sport overdag  voor deeltijdbaan, 
WAO-ers, minder validen 
Jeugdinstuif Sazabo 
Handbal-instruktie 
Basketball-instruktie 
Korfbalinstruktie

volwassenen
8-16jaar
8-16jaar
8-16jaar
8-16jaar

donderdag  ا0-00-ا-?00
10.00-12.00

Konditiegymnastiek 
Spelplezier voor bejaarden

Dames
bejaarden

vrijdag 19.00-20.30

19-00-20.30

Basketbal, voetbal, tafeltennis, 3 banen badminton  volwassenen
en grote  jeugd

Zelfverdediging  voor iedereen volwassenen

zaterdag 10.00-12.00 Jeugdsportinstu ifA lle  sporten en spelletjes 8-16jaar
zondag 10.00-12-00

10.00-12.00
Gezinsinstuif en konditietrim men  
Badminton, tennis op 3 banen

hele gezin

Vraag tevens inlichtingen  over onze F IT ^ S S -^ c h t-a k t iv ite ite n  in onze krachtsportruimte. Een 
kaart voor een heel ]aar kost slechts f 125,-.



DE VREDESSTRIJD
Weer- een oproep aan de Spaarndammers die op 29 oktober 
mee gijedaan hebben aan de massale yedesdem onstratie  te- 
gen dee kruisraketten.

BRANDWEER AAN HET 
HAAR1 ^MMERPLEIN MOET 
OPEN BLIJVEN

أؤإلءوم

ا
آن:ث

يم

AUTOSPUIT

GEVAARLIJK

Vanwege de bezuinigingen 
heeft de gemeente het waan- 
zinnige pian opgevat om  de 
brandweerkazerne aan het 
Haarlemmerplein  m.i.v. 1 
maart a.s. te sluiten. 
Onaanvaardbaar vinden be- 
woners, belarigengroeperi□- 
gen en wijkcentra's  van de 
Zeeheldenbuurt, Spaarn- 
dam merbuurt, Staatslieden- 
buurt, Noord-Jordaan, Haar- 
lem m erbuurt en Westelijke 
Eilanden.
□ it voornemen  van de ge- 
meente heeft veel angst en 
woede in de buurten veroor- 
zaakt. LJitlatinge□ als: Bran- 
dweer Haarlemmerplein 
dicht, □at nooit, over onze lij- 
ken! geeft de algemene ver- 
ontrusting  duidelijk weer. 
Men heeft de handen ineen 
geslage□. Er is massaal gete- 
kend op h d te k e n in g e ^ ijs -  
ten, er zij□ interviews op Ra- 
dio Stad Amsterdam  en an- 
dere radio-uitzendingen ge- 
geven, pe rs^b lika ties  zij□ in 
de kranten verschenen, sten- 
cils, affiches, oproepen zijn 
verspreid, s ^ d o e k e n  han- 
gen overal in de buurten. De 
gem ee^e  za؛ weten dat wij 
dit niet pikken.
Het ؛□itiatiefkomitee  Bran- 
dweerkazerne Haarlemmer- 
plein moet open blijven, heeft 
de bewones van alle buurten 
eveneens opgeroepen mas- 
saai aanwezig te zijn bij de 
vergadering van de commis- 
sie van bijstand op 27 januari, 
waar over de toekomst van 
de kazerne w ordt gesproken. 
Als w ij zo eens in de oude wij- 
ken rondkijken, met zijn smal 
Ie straatjes, oude huizen met 
houten portalen en opgam  
gön is het duidelijk hoe be 
iangrijk het is om  binnen 4 
minuten  (de zogenoemde 4 
minuten-norm) bij de brand 
te zijn. Het gaat niet om  ge- 
bouwen, het gaat om  men- 
senlevens en op mensenle- 
vens bezuinig je niet!
Wij moeten altijd  een beroep 
kunnen doen op de bran- 
dweer in ons eigen gebied en 
niet afhankelijk worden  ge- 
maakt van de brandweer uit 
een ander gedeelte van de 
stad.
□aarom  moet deze post be- 
houden blijven.
We hopen dat als deze krant 
verschijnt, de zaak reeds ge- 
wonnen  is.

 willen iedereen van رضن
harte bedanken voor ai 
de felicitaties, bloe- 
men en andere kad.cs 
die wij ter gelegenl^eid 
van ons gouden jubileum 
mochten ontvangen.

^ ٠٠^  en Pien Douw

Oudejaarsnacht 1983 om 23.57 uur rukten wij, brandweer- 
lieden van de kazerne Haarlemmerplein, met een bran- 
dweervoertuig  uit naar het Zaandammerplein voor een 
straatbrand. Daar aangekomen troffen  wij een grote straat- 
brand aan waaronder twee autowrakken. Aangezien het 
een gevaar was voor de aangrenzende school begonnen 
w ij met drie stralen te bassen.
Tijdens deze werkzaamheden werden w ij door een groep 
jongelui bekogeld met vuurwerk, maar dit was voor deze 
personen blijkbaar niet voidoende.
Vervolgens werden  w ij met stenen bekogeld, waarbij een 
brandweerman aan zijn been werd  geraakt en een ander 
aan zijn gezicht, waardoor hij vrij ernstig werd  gewond  en 
direct naar het ziekenhuis werd vervoerd.
Daar constateerde men een wond  onder zijn oog en aan 
zijn kin. Deze brandweerman  was op een centimeter na in-

W ij hopen met dit schrijven de jeugd  uit onze buurt hierbij 
te willen  wijzen op de gevaren die uit zulke situaties kun- 
nen ontstaan. Brandweer

Haarlemmerplein

Deze oproep geldt ook voor mensen die, zoals zij mij vertelden, 
zich niet prettig voelen in zo'n grote massa mensen en daarom  
niet naar Den Haag zijn gegaan. Daar heb ik begrip voor. 
Maar beste buurtbewoners de strijd  voor de vrede moet door- 
gaan, die hield 29 oktober niet op. Er zijn nog wat andere aktie- 
vormen  waar ٧ misschien wel aan mee w iit doen.

Het gaat toch om  de toe- 
komst en het leven van ofts- 
zelf, onze kinderen en klein- 
kinderen.
Als moeders en vaders en 
opa's en oma's protesteren, 
komen je kinderen vanzelf. Zo 
is het bij ons ook gegaan.
Ik reken op jullie, anders moet 
ik de volgende  keer weer een 
stuk schrijven, doe ik met ple- 
zier, maar ik dacht dat ieder- 
een het nu wel weet wat er 
aan de hand is met deze 
waanzinnige wapenwedloop. 
We willen  toch allemaal Ie- 
ven.
Namens de werkgroep  Stop 
de Neutronenbom  en kprn- 
wapens weg, allemaal een 
voorspoedig, zonder kruisra- 
ketten, 1984.
Informatie  bij Mien van der 
Meijden, Spaarndammer- 
straat 794.

Elke eerste maandag van de 
maand zijn er om  11.30 uur 
mensen op de Dam aanwezig 
om  te protesteren als de sire- 
nes gaan ioeien die je zoge- 
zegd moeten waarschuwen 
als de Atoom bom  valt, maar 
we weten inm iddels allemaal 
dat er dan geen mens, dier en 
plant meer over is.
Maar elke maand zijn er maar 
4 5 ف  vrouwen  uit Spaarn- 
dam.
Wij hopen op meer mensen, 
grijp  uw  kans, stap eens over 
de drempel en kom naar de 
Dam.
Laat uw  protest horen. We 
hadden toch 6 autobussen 
vol plus een kleintje en dan 
die mensen die met eigen 
vervoer of trein zijn gegaan.

٧  kunt ook een button  op uw  
jas of mantel doen, of een 
raamaffiche.

Deze vergaderingen zijn 
openbaar en iedereen is daar 
van harte welkom  om  over 
deze zaken mee te praten. De 
agenda en andere stukken 
zijn op het sekretariaat af te 
halen, een week voor de ver- 
gadering, op het sekretariaat, 
Polanenstraat 174 
□E DATA VAN DE WIJ- 
«RAADSVERGADERINGEN 
zijn: 16 februari, 15 maart, 19 
april, 17 mei en 21 juni. De 
vergaderingen beginnen om  
20.00 uur en worden  gehou- 
den in het Polanengebouw, 
Polanenstraat 174.

DATA WIJKRAADS- 
VERGADERINGEN

De wijkraad, dit is het bestuur 
van het wijkopbouworgaan  
Spaarndam, is samengesteld 
uit vertegenwoordigers van 
aktieve groepen uit de buurt. 
Deze wijkraad vergadert elke 
derde donderdag van de 
maand over zaken die zowel 
de gehele buurt als de organi- 
saties zelf aangaan.
De laatste tijd  heeft de wij- 
kraad vergaderd over bv. de 
bezuinigingen, de uitbreiding  
van het Westerpark om  maar 
een paar voorbeelden  te noe- 
men.

Wanneer 's morgens om  8 uur de bemanning  van de autospuit 
arriveert, w ordt er eerst appèl gehouden. De brandmeester 
geeft dan iedereen een nummer. Aan de hand van dat ٨ ٧ ٨ ٦ -  

mer weet elk bemanningslid  van de autospuit wat hij die dag 
moet doen.
De nummers 1 en 2, die plaatsnemen bij de deuren van het 
voertuig, zijn de 'redders'. Bij aankomst springen ze meteen 
naar buiten en rennen het pand in op zoek naarte  redden men- 
sen of dieren. Nummer 6 springt er meteen achteraan, begint 
een slang uit de wagen uit te rollen en rent met de slang in de 
hand zijn eoilega's achterna. Doordat ٦ en 2 weten dat hij vlak 
achter hun zit, kunnen zij ٨١^ ^٢  risico's nemen bij het redden 
dan anders. De nummers 4 en 5 vormen  de 'straatploeg'. Zij 
beginnen meteen de auto aan te sluiten op de dichtsbijzijnde  
brandkraan. Tijdens het rijden hebben ze via de mobilofoon  al 
van de alarmcentrale gehoord bij welk huisnummer die brand- 
kraan zit, of het een boven- of een ondergrondse  aansluiting is 
en of het een nieuw  model (achterop de wagen zit een aanslui- 
ting  aan de ene kant) of een oud model (andere kant) is. 
Nummer 3 hebben we  overgeslagen, want die bestaat al tien 
jaar niet meer. 'Dat was het teckeltje van de brandmeester'. 
Nummer 7 is de chauffeur, die bij aankomst de pompen be- 
dient. Meer stralen betekent meer druk. Als de gracht dichter- 
bij is dan een brandkraan gooien 4 en 5 de 's lurf' in de gracht, 
die water naar de auto en vandaar naar de slangen spuit. 
Nummer 8 is de brandmeester. Hij behoudt het overzicht, 
heeft geleerd over architectuur en constructies, bewaakt het 
instortingsgevaar en roept zonodig mensen terug. Tezamen 
vorm t het een goedgeorganiseerde blusmachine, efficiënt tot 
op de seconde.



DE WINNAARS VAN DE PRIJSVRAAG 'NOEM 
NOU EENS NAMEN'
Uiteindelijk en ten lange leste is hier de uitslag van de prijs- 
vraag uitgeschreven door het W ijkopbouworgaan  'Spaarn- 
dam', Comité Wijkverbetering  'Spaarndam m erbuurt' ^ ٨ het 
Aktiekomitee Zeeheldenbuurt. Ter herinnering: het ging om 
namen voor de nieuwe straten, kades en het plein in het nieu- 
we buurtje, het z.g. 'Industriegebied', waar vroeger de suiker- 
fabriek stond.

ZIJN ER GEEN [ ؟دع AARDEN IN □E ZEEHELDENBUURT?!!

٧  zult dit we  een vreemde vraag vinden, en dat is het ook. 
Maar... door onze contacten met de omliggende  buurten zoals 
bijvoorbeeld  de Spaarndammerbuurt, Haarlemmerbuurt en 
de Gouden Reael buurt is ons bekend dat door een levendig 
verenigingsleven  opgebloeid  is onder de bejaarden. In onze 
buurt bestaat dit verenigingsleven  niet.
W AAROM  NIET???
Is er dan geen behoefte aan gezelligheid in deze buurt? Bij- 
voorbeeld  door het leggen van een kaartje of om  gezellig even 
te kletsen? Natuurljik bij een kopje koffie.
De enige voorziening voor bejaarden in deze buurt is de bibli- 
otheek in de Zoutpot, en ook daarvan w ord t lang niet door ie- 
dereen gebruik van gemaakt.
W ijweten  dat er verschillende  oudere bewoners onder ons 
naarde  Gouden Reael gaan en daar is natuurlijkabsoluut niets 
op tegen. W ij juichen dit zelfs toe. Maar er zijn ook ouderen die 
dit niet durven  en zich nergens vertonen en dus vaak vereenza- 
men. Volgens ons zou dat en moet dat veranderd worden. Ie- 
dereen heeft toch recht op een beetje gezelligheid. Zeker die 
mensen die ju ist niet durven om  die drempel over te stappen. 
W ij willen  proberen om  ouderen met elkaar in aanraking te 
brengen om  zo iets op te kunnen zetten. Dus als er hier in de 
buurt ouderen zijn die er ook zo over denken, laten ze dan con- 
tact opnemen met het AKZ.
Ook willen  w ij er ٧ op wijzen dat ٧ met veel vragen over sociale 
voorzieningen die u aangaan terecht kunt bij de wijkpost voor 
bejaarden  Adres; Spaarndammerstraat 141. Is dit te ver, dan 
kunt ٧ ook uw  vragen telefonisch overleggen, tel: 829694.

PLANNING AKTIEKRANT

uiterste inleverdatum: 
و  maart
datum van verschijnen: 
6 april

uiterste inleverdatum: 
20 april
datum van verschijnen: 
18 mei

uiterste inleverdatum: 
25 mei
datum van verschijnen: 
22 juni

KIOORb  X A A p iT  w AAT
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vervolg van pag. 1•

Waarom  duurde het zo lang?
De uitslag van de prijsvraag heeft zo lang op zich laten wach- 
ten d؟ or gevele  aktiviteiten/akties tegen de diverse bezuinigin- 
gen door bovengenoemde organisaties ondernomen, met he- 
laas nog altijd te weinig  aktieve buurtbewoners. Even een ter- 
^ijde: het Bre^iuszwembad blijft in 1984 in elk geval nog open. 
Dit moet op zijn m ins tto t het jaar2000  worden.De  brandweer- 
kazerne op het H rle m m e rp le in  blijft open. Het moedgeven- 
de van die akties was dat vele buurtbewoners  en to t v^r daar 
buiten, zich hierbij betrokken voelden. Erwaren  prima 'leiders' 
bij deze akties en dan kunnen ze niet over of om  ons heen.

TA5MANSTRAAT م ؤ ا و

Vele inzendingen / م
Weer terug naar de prijs- 
vraag. Tientallen inzendingen 
zijn binnen gekomen, waar- 
onder enkele uit de Bogt/ 
Westerbeer en dat doet ons 
deugd. Er waren erbij met 
prachtige verhalen en sugge- 
sties waarom  in de Spaarn- 
dam m erbuurt ju ist die voor- 
gestelde namen moesten 
worden  gekozen. Het was 
voor de ju ry  erg pleziering 
om  daar mee te werken, maar 
de keuze was des te moeilij- 
ker. De ju ry  bestond uit een 
vertegenwoordiger van het 
wijkopbouworgaan, het co- 
mité, de projektgroep  en een 
ambtenaar van de straatna- 
mencommissie. Vier maal is 
de commissie  bijeen ge- 
weest.

Drie hoofdgroepen
Wat de voorgestelde  namen 
betreft waren er drie hoofd- 
groepen. Buurtbewoners die 
voorstelden  het buurtje  te 
vernoemen  naar aktieve 
buurtbewoners van tijdens 
de renoveatie/stadsvernieu- 
wing, of te vernoemen naar 
de produkten die het voorma- 
lig suikerfabriek maakten, of 
voortbordurend  op de namen 
van de oude zeevaarders 
waar een gedeelte van de 
buurt al naar vernoemd  is.

De keuze
Uteindelijk is de keuze als 
volg t geschied: 1. Noord- 
kaapstraat, 2. Spitsbergen- 
straat, 3. Suikerplein, 4. Henk 
Curièrekade, 5. Martin  Vlaar- 
kade, 6. Le Mairekade (zie 
bijgaand kaartje). Zo ٧ ziet is 
het een mengeling  van de 
voorstellen  geworden.
Henk Curière en Martin  Vlaar 
waren communistische
buurtbewoners, die met volle 
inzet van hun persoon zich tij- 
dens hun leven o.a. beijver- 
den voor betaalbare en goed- 
kope woningen  voor arbei- 
ders en goede wijkwelzijns- 
voor^eningen  in de Spaarn- 
dam merbuurt. In de hoop dat 
daardoor de nieuwe strijdba- 
re en bewuste arbeider zou 
ontstaan. Eén van de idealen 
van het socialisme.

NQORDKAAPSTRAAT ٦
RGENSTRAAT،2؛ SPIT SB 

SUIKERPLEIN ت 
u HENK CURIÈREKADE 

5 MARTIN  VLAARKADE 

6 LE MAIREKADE

Geloot
Bij rie inzendingen was er niet
één, die precies aan het geko- 
zen voorstel voldeed. De jury  
heeft de keuze van de prijs- 
winnaars nu zo bepaald. De 
1e prijsw innaar had twee ge- 
kozen namen opgegeven: Le 
Mairekade en Spitsbergen- 
straat. Voor de 2e prijs is ge- 
loot tussen buurtbewoners 
die de suikernamen hadden 
bedacht. En om  de 3e prijs is 
geloot tussen de mensen die 
de gekozen namen van buurt- 
bewoners hadden voorge- 
steld. Weest ervan overtuigd  
dat het in alle eerlijkheid is 
gebeurd.

De winnaars
1e prijs van f  125,- mevr. A. D. 
G. Grootkerk-Timmerman, 
Zaandammerplein;
2e prijs van f 100,- G. A. van 
der Meulen, Verzorgingshuis 
'de Bogt';
3e prijs van f 75,- mevr. Kool, 
Zaandammerplein.
Het geluk ligt in dit geval op 
het Zaandammerplein. De 
winnaars van harte gefelici- 
teerd. Eén dezer dagen wordt 
de prijs thuis  bezorgd. Alle 
deelnemers hardstikke be- 
dankt. He، as leuk.
Op 14 oktober 1983 nam de 
gemeenteraad het besluit no. 
1416 'Naamgeving  Spaarn- 
dam m erbuurt', zoals voorge- 
steld door de buurt (op dat 
raadsbes^t hebben w ij ook 
een beetje gewacht). Waar- 
schijnlijk  w ordt er nog wel 
wat gedaan als de eerste be- 
woners  de kades gaan bewo- 
nen.
Tenslotte nog even terzijde. 
De oud-opbouwwerkster letje 
de W ilde  zat ook in de jury. 
Voor degeen die haar hebben 
gekend is h؛؛t misschien aar- 
dig te vermelden  dat zij een 
tweede kind heeft. Op 28 no- 
vember 1983 werd  een doch- 
ter geboren, genaamd: Ro- 
sanne Lise. Misschien komt 
zij ooit nog op de Henk Curiè- 
rekade te wonen.

Mevrouw  Kooistra:

'Ik denk, dat de mensen 
drempelvrees hebben, en dat 
hoeft echt niet, want in de 
Zoutpot is het gezellig.' 
M evrouw  M uurling, lezeres 
uit de Barentszstraat: 'Ik 
dacht al, nou ben ik m'n  tien- 
tje kwijt, want ik heb al voor 
het héle jaar betaald. Het 
moet open blijven, want er 
zijn klanten genoeg. Sieben is 
al weg, het postkantoor is ook 
al weg, je moet nu al naar de 
Haarlemmerdijk gaan. Het 
was net zo fijn  dat hier wat 
gekomen was voor boeken. 
Anders had je wéér niks... Ik 
lees fam ilieromans, detecti- 
ves, net waar ik zin in heb. Er 
is van alles in de Zoutpot. De 
mensen hadden heus niet 
naar Spaarndam  gegaan 
hoor, dat is voor ons veel te 
ver lopen.'
Mevrouw  van der Boogaard, 
Zoutkeetsplein, over de aktie: 
'Die direkteur praatte zo zach- 
tjes, ik kon niks verstaan. Erg 
fijn  dat het blijft, het is zo ge- 
makkelijk, ik ben er zé.'
Kom op dinsdagmorgen ٠١ 
op vrijdagmiddag en leen 
boeken in de Zoutpot. Dank- 
zij de aktie van uw  oudere 
medebuurtgenoten kan dat 
nog steeds!

kwerk gebruikt mag worden. 
Het is nu wél zaak dat er gauw  
nog méér lezers bij komen. 
Als we  deze mooie  voorzie- 
ning ook in de toekomst voor 
de buurt willen  houden, dan 
zou elke oudere of slecht ter 
been zijnde Zeeheldenbuurt- 
bewoner snel lid moeten 
worden.

'De Spaarndammerstraat is 
me veel te ver. Vroeger las ik 
in de boekenwinkel Sieben in 
de Barentszstraat, die is al 12 
jaar weg. Ook heb ik in de No- 
va Zemblastraat gelezen. Ik 
dacht toen met die aktie: die 
bibliotheek, 't moet dicht, hij 
w il het dicht hebben. Die di- 
rekteur zei, dat hij er ook niks 
aan kon doen. Ik zei: moet ٧ 's 
horen, ٧ zegt, 't moet dicht, 't 
moet gelijk gesloten worden. 
Maar als w ij nu zélf die f 
10.000,- krijgen, dan kunnen 
we toch wel zelf een eigen bi- 
bliotheek opzetten? Hij zegt: 
dat zou u niet meevallen. Ik 
zei toen: Niks valt mee, je 
moet overal voor strijden, 
hier ook voor. En dat doen we 
ook.
Thuis gekomen dachten we, 
dat w ordt niks, dat gaat hier 
weg. Maar vorige  week hoor- 
den we, dat er een brief was 
gekomen van de wethouder, 
dat het open moet blijven. 
Toen ging er bij ons een hoe- 
raatje op.'
Op 28 december schreef wet- 
houder Walraven aan de 
buurt, en aan de Amsterdam- 
se bibliotheek, dat het geld 
van de Zoutpot 'vooralsnog  
niet voor ander hihliothee-

K u m e N



KINDERKRANT
Aan alle kinderen uit de Zeehelden- en 
Spaarndammerbuurt
OPGELET

Raadsels

Hoe kun je dit maken zonder 
van het papier af te komen 
met je pen?

Hoe komt de ezel met het 
mannetje op het eiland, ze 
kunnen niet * ٨١٨١^٨  en er 
is geen brug, en geen plan- 
ken in de ط ا س .

Een mop

Een man zei tegen zijn 
vrouw: ik heb gedroomd  dat 
ik met mijn  voet in het glas 
gestrapt ben.
Dan moet je niet met blote 
voeten naar bed gaan.

Horizontaal (ء van links naar rechts)
1 Theater ؛٨  onze buurt
7 Kleur
8 Op dit moment
9 Jngensnaam

11 Soort licht
12 Steen
13 Versiersel
14 Moeilijk kawei
15 Boom
17 Deel van je lichaam
18 Een ezel b.....
21 Meisjesnaam
22 Vreemd
23 Niet dicht, maar...
24 Je kunt er op zitten of er geld 

opzetten
26 □ominee
28 Middag
Vloeistof in een pen ه3
31 Evangelische ©mroep
32 Is lekker op een haring
34 He( omgekeerde van 31 vertikaal
35 Onze buurt

Vertikaal (=van boven naar 
beneden)

1 Onze wijkagent heet ome....
2 Ander woord voor bos
3 Naam van deze krant
4 Meisjesnaam
5 Daar
6 Een man die de huishouding 

doet is een huis...
8 Een liedje zingen zonder woor- 

den
10 Muzieknoot
12 Je ergens stevig aan vasthouden
16 Stilte
18 Ons Zwembad
19 Riviertje in Nederland
20 Afkorting voor laboratorium
23 In orde
25 'Nee' in het Engels
27 Vogel
29 Eer
31 Meisjesnaam
33 Slee
34 Jongensnaam

De kinderboerderij was er 
toen nog niet en ik denk dat 
hij daarook wat te groot voor 
zou zijn geworden en dus is 
hij naar Artis  gebracht.
Daar is hij nog steeds, en het 
laatste wat wij van hem we- 
ten is dat onlangs één van zijn 
siachttanden is afgebroken. 
Wie of welke groep kinderen 
gaat eens poolshoogte  ne- 
men hoe het nu met hem 
gaat? Want het is toch wel 
heel bijzonder om  met zijn al- 
len een olifantje  te hebben. 
Naast Murugan  zijn er na- 
tuurlijk  al die andere leuke 
dieren zoals de geiten, konin- 
gen, ganzen enz. die hier vlak 
bij wonen op de kinderboer- 
derij welke op 5 november in 
1979 werd geopend. Als ju llie  
daar een leuk verhaal over 
weten, dan zouden we het 
aardig vinden dat van ju llie  te 
horen. Het grappigste verhaal 
drukken we dan af in de vol- 
gende krant op ju llie  eigen 
pagina.
Ik reken op veel brieven, liefst 
met een mooie tekening er

Groetjes,
zeespaarntje

MURUGAN

Net als nu werden ook vroe- 
ger al allerlei festiviteiten  ge- 
organiseerd door het wijk- 
opbouworgaan. Een voor- 
beeld van zo'n .feest is de in- 
tocht van het olifantje  Muru- 
gan. Voor de duidelijkheid 
gaan we  even terug naar 
1954.
Iemand komt op het idee om  
een olifant te vragen aan de 
premier van Indie, en die 
vindt dat net zo'n leuk idee als 
de kinderen hier. Het duurt 
dan een hele tijd  voor ^et zo- 
ver is, maar eindelijk komt hij 
dan toch, helemaal uit Ma- 
dras.
Bij zijn aankomst staan er wel 
700 kinderen klaar om  Muru- 
gan, zo heet hij dus, te be- 
groeten.
Het olifantje  is dan al bijna 2 
jaar en weegt ongeveer 900 
kilo. In optocht trekt het oli- 
fantje door de buurt, de kin 
deren hebben zich verkleed 
en in de krant en op het film - 
journaal w ordt er veel aan- 
dacht aan besteed.

]/٧ ƒ،/£،?،. ص ح س 0م آل ء ء ٠ م
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De puzzelhoek

Mag ik me voorstellen? Ik heet 'zeespaarntje' omdat ik met 
mijn  ene helft in de Zeeheldenbuurt woon  en met mijn  andere 
helft in de Spaarndammerbuurt.
Ik heb de redaktie van de Aktiekrant eens flink  met mijn  flad- 
ders om  de oren geslagen en een kinderpagina geëist. Wij W O - 
nen toch  zeker ook in deze buurt. Deze keer heb ik met hulp van 
tw ee  kinderen en de redaktie alvast geprobeerd een paar leuke 
dingen te verzinnen, zoals een mop, een recept, een puzzel en 
ik kreeg een brief van mijn  vriend  Murugan de olifant uit Artis. 
Maar ik kan natuurlijk  niet voor iedere krant zelf iets verzinnen 
en ik wil daarom  graag dat ju llie  me daar bij helpen. Als jullie  
ook een leuke mop of een lekker recept, een puzzel, een ver- 
haal of een tekening kunnen maken, stuur je die dan naar mij 
op? Of breng het zelf naar Zeespaarntje, W ijkopbouworgaan  
Spaarndam  in het Polanentheater, Polanenstraat 174.
Ik hoop dat ju llie  veel naar mij sturen zodat we elke keer een 
leuke krant kunnen maken. Oh, ik vergeet haast nog wat. Ik heb 
deze krant even 'kinderkrant' genoemd, maar misschien weet 
iemand van ju llie  een veel leukere naam. Enne... voor de leuk- 
ste naam heb ik een kadootje.

'u r c iï
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Lekkerbekje

Hier volgt een overheerlijk recept, dat ju llie  thuis  eens lekker 
kunnen uitproberen.
Je hebt ervoor nodig: een kommetje  modder, 100 gram  katte- 
haren, een vingerhoedje  snot, 2 afgestreken eetlepels waspoe- 
der, een hondedrol, 3 gekleurde schoolkrijtjes (verschillende 
kleuren) en 10 kiezelstenen.

Hoe maak je het?
Gooi modder, snot en katte- 
haren in een vuurvaste oven- 
schaal. Haal de hondedrol 
door de knoflookpers. Kneed 
het geheel met de hand tot 
een loodzware massa. Zet al- 
vast de oven/op  de hoogste
stand

M

BUURTHUIS
VERZET

Kookclub

Voor kinderen van de 4e t/m  
6e klas.
Op maandag van kwart over 
drie to t kwart voor vijf.
1e verdieping  in het kooklo- 
kaal.

verm aand.Kosten zijn /  4,- 
Tel.: 840124.

Strooi nu de waspoeder er- 
over heen, vermengd  met ge- 
raspte krijtjes. Zet de schaal 
enkele uren in de hete oven. 
Als het gaar is, het geheel ver- 
sieren met de kiezelsteentjes 
en laat er dan zoveel mogelijk 
mensen lekker van genieten. 
We hebben het zelf uitgepro- 
beerd, maar het smaakte toch 
niet zo lekker d.w.z. w ij zijn er 
goed ziek van geworden.

Wie van ju llie  weet een echt 
lekker recept. Stuur het naar 
ons toe en w ij drukken het in 
de volgende krant af.



e of ie kwijtschelding؛ Hoe bereken 
k□ ^  krijgen voor onroerend goed-be-

?lastingenEEN ONTERECHTE 
BEKEURING

Neem hiervoor het netto-maandinkomen plus ١/ ^  deel van 
het vakantiegeld en trek hiervan de 'kale' huur ofwel netto- 
huur en de aanvullende ziektekostenverzekering af.
Is dit bedrag minder dan f 1320,- (voor gehuwden of samen- 
wonenden),f 1 ٦ 65,- (voor één-ouder gezinnen),f860,- (voor al- 
leenstaanden) dan kun je kwijtschelding aanvragen bij de di- 
recteur van Rijksbelastingen. Tegelijkertijd een verzoek to t uit- 
stel van betaling wegens verzoek kwijtschelding  aan de ont- 
vanger der Directe Belastingen aanvragen.
Indien het inkomen volgens bovenstaande berekenig te hoog 
is, maar er zijn aflossingsverplichtingen  van schulden, dan be- 
staat er een kans, dat dan ook kwijtschelding  mogeiijk is.
Als antwoord  w ordt er een form ulier teruggestuurd, wat inge- 
vuld moet worden. De vragen die gesteld worden, betreffen 
inkomensgegevens, vaste lasten en aflossingsverplichtingen. 
De adressen zijn: de directeur de Rijksbelastingen, Dalstein- 
dreef 2, Diemen (voor verzoek to t kwijtschelding), 
de ontvanger der Directe Belastingen 
Wibautstraat 24
1091 GM Amsterdam  (voor uitstel van betaling omdat kwijt-

schel di n و •>،' س "ه "مء« >؛ ءه  Kluyskens
Maatschappelijk Werkteam  

Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt

Bezuinigingen in de openbare biblirtheek
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Helaas is de Openbare bibliotheek genoodzaakt om  per 1 
maart 1984 de kontributies te verhogen. Minister Brinkman 
van het ministerie  van WVC (Weizijn, Volksgezondheid en Cui- 
tuur), had voor de □penbare bibliotheken 55 miljoen  willen  be- 
zuinigen in 1984. Mede door onze akties en een motie van het 
CDA is e r9m iijoen  afgetrokken.Blijft nog over 46m iljoen! Een 
gigantisch bedrag.
De Openbare bibliotheken zijn zich nu aan het beraden hoe dit 
te bezuinigen bedrag verdeeld kan worden  over diverse pos- 
ten zoals het boekenbudget, tijdschriftenbudget, de openings- 
tijden  en/of de post personeel.
Per 1 maart worden  de kontributies (het lidmaatschap an de 
openbare bibliotheek) als volgt:
De jeugd t/m  17 jaar gratis.
Voor jeugdigen  18 t/m  22 jaar: f 12,50 per jaar.
Voor volwassenen waarschijnlijk f21 ,- per jaar.
Voor 65 jaar en ouder: f  12,50 per jaar.

٠٠^  een fietsoross kent
uitvallers. Maar het
was een sportieve wed- 
strijd.

Op een goeie dag reed ik met 
mijn  auto door de W ormer- 
veerstraat richting Zaan- 
straat-
Aan het eind van de Wormer- 
veerstraat sloeg ik links af. 
Dat was volgens mij toege- 
staan omdat er aan 't eind 
van de Wormerveerstraat 
geen enkel verkeersbord 
staat waaruit blijkt dat dit niet 
mag.
Kom ik aan het eind van de 
Zaanstraat, staat daar opeens 
een bord verboden in te rij- 
den. Dit gold dus voor het 
laatste stukje Zaanstraat.
Ik kon daar onm ogelijk  keren 
vanwege het achteropko- 
mende verkeer en het mij te- 
gemoet komende verkeer. 
Daarnaast stonden ook nog 
geparkeerde auto's in de 
straat dus ben ik gewoon 
doorgereden ٥٨٦ een chaos 
te voorkomen.
Verder in de ؛؛traat kreeg ik 
een b ekering  van een agent 
wegens het negeren van een 
verkeersbord. Ik vermoed 
door deze onoverzichtelijke 
situaties dat vele met mij zo 
een bekeuring hebben gehad 
en heb deze bekeuring dan 
ook niet betaald.
Wel heb ik meegedeeld om  te 
worden  gehoord en kreeg 
kort daarna een oproep om  
voor te komen.
Tijdens de zitting heb ik mij 
verweerd met bovenstaande 
argumenten en de rechter 
concludeerde ook dat (iet een 
vreemde situatie was. Ten- 
slotte hoefde ik niets te beta- 
len.

vervolg kinderpagina

Kommentaar:

De werkgroep 
W oonomgeving  eist al ge- 
ruimde  tijd  dat er een bord 
aan het eind van de w arm er- 
veerstraat moet worden  ge- 
plaatst, waaruit blijkt dat de 
Zaanstraat eenrichtingsver- 
keer is. Als weggebruikers 
pas aan het eind van de Zaan 
straat ontdekken, dat zij er 
niet mogen inrijden en moe- 
ten gaan keren, dan is dat een 
gemis van Openbare Werken. 
Hiervoor mogen mensen 
geen boete krijgen.

Ik denk dat er veel mensen 
zijn die zo'n bekeuring wel 
betaald hebben en dat is jam- 
mer want als ze vanuit de 
Wormerveerstraat kwamen 
konden ze er niks aan doen. 
Daarom dit stukje, om  aan 
degene die daar verantwoor- 
delijk voor zijn te laten weten 
dat dit bord er zo snel moge- 
lijk moet komen, aan het eind 
van de Wormerveerstraat 
dus.
Voordat er nog meer mensen 
buiten hun schuld om  een be-
kenring kriigpn.

[inda  Brommer

٠ ٠
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IJ-boulevard: 
een eindeloze 
geschiedenis

b e z u i n i g i n g e n

Nieuws van de 
hulpverlening

Kinderkrant

Bestrating wordt 
eindelijk ©pgeknapt!

Een hele tijd  geleden hebben 
we in onze buurt erg veel 
overleg en ook enig gekrakeel 
gehad over de uitvoering  van 
het verkeerscirculatieplan en 
de zgn. 'herprofilering'. Ten- 
slotte heeft een groot opge- 
zette buurtenguête uitsluitsel 
gegeven. De meerderheid 
van de buurtbewoners wil dat 
de Houtmankade open blijft 
voor auto's (tot verdriet van 
o.a. 't Roer en het AKZ) en dat 
het Barentszplein bij de speel- 
tuiningang  richting Van Die- 
menstraat w ordt afgesloten. 
Dit laatste to t ongenoegen 
van enkele winkeliers en tot 
vreugde van de Zuiderspeel- 
tuin. Op democratische wijze 
is dit besluit to t stand geko- 
men en iedereen is slechts 
gedeeltelijk tevreden; zo 
werkt dat
Na de enquête bleef het lange 
tijd  érg stil... Het geld van het 
woonomgevingverbeterings- 
krediet bleef lange tijd  ge- 
blokkeerd door geharrewar 
tussen de provincie  en ver- 
schillende afdelingen van de 
gemeente. Van de provincie 
moesten al uitgevoerde wer- 
ken opeens weer anders ge- 
administreerd, en bij de ge- 
meente liep blijkbaar ook niet 
alles adm inistratief even vlek- 
keloos. Kortom, voor gewone 
buurtbewoners en het AKZ 
was er geen touw  meer aan 
vast te knopen. Eerst een 
hoop herrie en konflikten in 
de buurt uitlokken, en vervol- 
gens alles zo maar laten lig- 
gen, zoals het erg verzakte 
pleintje  in de Barentszstraat. 
Maar nu hebben alle bureau- 
cratische apparaten dan toch 
eindelijk een oplossing ge- 
vonden. Het ons allang toe- 
gezegde geld is vrijgegeven. 
Het opknappen van de mees- 
te straten in de Zeehelden- 
buurt ('herprofilering') kan nu 
spoedig beginnen. Dat zal 
ons wel overlast geven, maar 
we krijgen er dan ook een 
mooiere  buurt voor to rug.
De buurt is inm iddels via een 
voorlichtingsbrief, die wel 
erg beknopt is uitgevallen, 
door de gemeente op de 
hoogte  gesteld en dat de 
werkzaamheden op 6 febru- 
ari zullen beginnen. In okto- 
ber 1984 moet alles klaar zijn.

Aktiekomitee  'Zeehelden- 
buurt'
ل . Eerdhuyzen, Barentszstraat 
256, tel: 265914

Secretariaat: G. H. Lasschuit, 
V. Heemskerkstraat 12, tol: 
254664

Vergaderadres:
't Turfschip, Roggeveenstraat 
12, tel: 247589

GAVE V A N  HET AKTIEKOMITEE 7FFHFI n FN B U U R T
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Tot ziens in speel-o-theek 
'De Zoutpot'

PS. Het aantal puzzels dat w ij hebben is de laatste tijd  behoor- 
lijk uitgebreid, wij hebben puzzels van 20 stukjes tot puzzels 
met wel 1000 stukjes. Er zijn puzzels met grappige afbeeldin- 
gen, maar ook met prachtige landschappen en dieren. Vindt ٧ 
puzzelen leuk, kom dan gerust eens kijken of er voor ٧ mis- 
schien ook iets bij is.

AKZ en W ijkopbouworgaan  Spaarndam, gesteund door o.a. 
Zuiderspeeltuin  en de Piraat, schreven snel een ongeruste 
b riS n a a rw S h o u < ^ rW a lra v e n .W is  v o lg a s  de buurton ju is t 
dat f 10.000,- 'buurtgeld', gekregen uit een bijzondere subsidie, 
ergens anders gebruikt zou worden.
Op een koude decemberdag kwam  bibiiotheekdirekteur De la 
Court naar de Zoutpot voor een gesprek met ongeruste bibli- 
otheekgebruikers, mensen van de Zoutpot en van het aktiek- 
omitoe Zeeheldenbuurt. Hier volg t een verslag van m evrouw  
Kooistra, trouwe  lezeres en bewoonster van Bokkinghangen, 
over de aktie.
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HOERA!

voor de kinderen?
Haal je de koekoek, beste 
wethouder!

Nu onze buurt ٧٥٠٢ een و /" ءهه  
deel gerenoveerd en ^ ٢• 
nieuwd is, dreigt door d it ٥  zo 
goedkope plannetje de leef- 
baarheid in gevaar te komen. 
Op و februari heeft de buurt 
zich, als ٧ d it leest; ٥۴  €ير 
hoogte gesteld en zich bera- 
den over akties. We zullen d it 
niet laten gebeuren!

AKZ

Nóg méér geluidshinder ٧٥٠٢ 
de Van Diemenstraat, Wes- 
terdoksdijk, Roggeveen- 
straat, 't Roer, ^ ٧ ٥ , Zuider- 
speeltuin, De Piraat en de ve- 
Ie straten die op de Van Die- 
menstraat uitkomen.
Nóg méér gevaarlijke stoffen 
en uitlaatgassen langs ٠ ٨^© 
huizen. Kinderen in de Zui- 
derspeeltuin ademen alles in. 
Nóg méér verkeersgevaar

BUURTBEWOONSTERS BOEKEN SUCCES!

Zoutpotbibliotheek ٧٠٠٢ 
٢̂٨^^٠٧  blijft open!

Eind 1983 bleek dat het rijk erg to rs  op bibliotheekwerk w il be- 
zuinigen. Ook de Amsterdamse bibliotheek zal moeten inkrim- 
pen. Gelijk werd  daarbij gedacht aan onze gloednieuwe  uit- 
leenpost aan het Zoutkeetsplein. Een bibliotheekje voor oude- 
ren, ook bestemd voor anderen die niet het hele eind naar de 
Spaarndam m erstraat kunnen lopen, zoals gehandicapten.

In de eerste week van december 1983 was het zover, het hon- 
derdste lid van Speel-o-theek De Zoutpot kon worden  inge- 
schreven. De gelukkige was Angret Voorhaar. Zij werd;door de 
medewerkers gefeliciteerd, in de bloemetjes gezet en ook 
kreeg zij gratis een jaarabonnement voor de speel-o-theek. 
Van dit alles werd  uiteraard ook een foto  gemaakt.
Inmiddels hebben wij alweer nieuwe leden ingeschreven voor 
de speel-o-theek, maar ook ٧ bent van harte welkom  om  eens 
binnen te lopen en te kijken wat er zoal aan speelgoed en spel- 
letjes staat en wij vertellen ٧ er graag het een en ander over. 
W ij zijn geopend op maandagavond 18.45 ٧٧٢ - 20.15 ٧٧٢, don- 
derdagmiddag 15.30 ٧٧٢ - 16.30 ٧٧٢, vrijdagmiddag 13.30 ٧٧٢ - 
15. هه ٧٧٢ . En de kosten: f 10,- per jaar en f 5,- per halfjaar.

Het Wijkopbouworgaan  
Spaarndam, waarin  het AKZ 
is vertegenwoordigd, is ge- 
vraagd om  zitting te nemen in 
een begeleidingscommissie 
om  dit tracé (dus dóór de Van 
Diemenstraat - zie ook elders 
in dit nummer) verder te be- 
studeren. Samen met o.a. de 
Kamer van Koophandel, de 
Vereniging Amsterdam  City, 
ambtenaren, binnenschip- 
pers, enz. Dan mogen we ze- 
ker meepraten over'Hoe  help 
ik mee aan de onleefbaarheid 
van mijn  buurt'.

ZEEH D EN B U U R T  SLACHTOFFER INDIEN RAAD AKKOORD

Van der Vlis ٧ ٧ !■ IJ-boulevard 
door Van Diemenstraat
Op 16 januari heeft de raads- 
commissie  voor verkeer een
concept-raadsvoorstel ٧^٨
wethouder ٧٥٢٦ der Vlis aan- 
genomen, waardoor donkere 
wolken boven onze buurt ko- 
men te hangen.
Waarover beslist de gemeen- 
teraad binnenkort? Van der 
Vlis w il f  1.6 miljoen  beschik- 
baar stollen voor verdere 
planvorm ing  over een IJ- 
boulevard-tracé, dat dood- 
leuk over de Van Diemen- 
straat loopt. Want wat 
schrijft, namens de wethou- 
der, Ir. Wessels, hoofd  afde- 
ling Verkeer? 'Door vanaf de 
bestac-nde brug over het 
Westerkanaal de Van Die- 
menstraat te blijven volgen, 
kunnen aanzienlijke kosten- 
besparingen worden gereali- 
seerd.'
In de concept-raadsvoor- 
dracht oppert wethouder Van 
der Vlis ook nog het volgende 
slim me  idee: 'Het tracé loopt, 
in afw ijking van vroegere 
plannen, door de ا / سم  Die- 
menstraat. Ondermeer zal 
worden bezien, o f  geluidwe- 
rende voorzieningen noodza- 
kelijk z ijn .' Wat fijn  toch, dat 
het gemeentebestuur zo veel 
hart heeft voor onze buurt.

Het AKZ, het cws en het 
W ijkopbouworgaan  Spaarn- 
dam  zullen zich tol verzetten

nen. Daarbij zuilen we  de 
hulp van alle bewoners hard 
nodig hebben. Laat de ge- 
meente maar gaan studeren 
op een tracé door of over het 
water, of op een verzonken, 
overdekte weg ondergronds 
de Van Diemenstraat, als wij 
maar niet worden  opgeza- 
deld met de stank, de herrie 
en de gevaarlijke stoffen in de 
buurt.


