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Huisvrouw, moeder van twee kinderen,lid van 
politieke partij en aktief in de Zeeheldenbuurt
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mensen deze zaak te laten voortzetten. Er zijn 
door ons fouten gemaakt en de verwijten 
daarover zijn terecht: te veel partikulier bezit, 
te weinig speelwerktuigen voor de kinderen ete. 
Wij nodigen de buurtbewoners uit hier daad- 
werkelijk iets aan te veranderen. Het bestuur 
meent dat een unieke boerderij als deze, waar 
kinderen uit een volksbuurt ook les in paardrij- 
den kunnen krijgen voor betaalbare prijzen, in 
aanmerking kunnen komen met dieren in de 
eigen omgeving, behouden dient te blijven.

Dit kan eehter alleen als meer mensen hier hun 
schouders onder zetten. Wij zoeken dan ook 
mensen die bereid zijn deel te nemen aan het 
bestuur om mee te denken en mee te werken 
aan de opbouw van de boerderij. Help de 
boerderij uit het slop en voorkom daarmee de 
sluiting van de boerderij.
Er is hierover een informatie-avond op donder- 
dag 3ل januari 1985 om 20.00 uur in het 
?olanentheater, waar uw kritiek en suggesties 
van harte welkom zijn.
Red de kinderboerderij; het is de laatste kans.

c. Thesing,
voorzitter kinderboerderij Spaarndam.

past op. De volgende vergadering andersom. 
Het wonderlijke is zeggen zij nu, dat Gerda 
steeds aktiever werd en Rinus meer thuis, op de 
kinderen passend, wel aktief meedenkend en 
meelevend, op de achtergrond kwam.

In het komite v ro uw e n  

goed vertegenwoordigd
Gerda vindt het belangrijk, dat in het A.K.Z. 
de vrouwen goed zijn vertegenwoordigd. Wat 
dat betreft heeft zij kritiek op de Wijkraad. 
Gezamelijk hebben wij soms felle discussies, de 
vrouwen daarbij hebben een goede inbreng. 
Dat vrouwen vaak niet aktief zijn, is volgens 
haar een kwestie van optreden van de mannen. 
Zij geeft een voorbeeld. Op de camping was 
een hoogoplopende kwestie. Een vergadering 
daarover. Gerda doet een voorstel, wordt 
afgewezen. Later doet een man het zelfde 
voorstel en dan wordt het aangenomen. En wie 
mochten het uitvoeren? . . . .  de vrouwen!
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De kinderboerderij 
Spaarndam dreigt te moe- 
ten slu iten
De kinderboerderij Spaarndam, gelegen aan de 
Spaarndammerdijk, verkeert in de problemen. 
De kinderboerderij die opgericht is door [wee 
buurtbewoners en nu sedert enige jaren een 
stichting is, heeft nl. een zo ernstig tekort aan 
vrijwilligers/sters dat het bestuur overweegt de 
kinderboerderij op te heffen.
Het is niet langer verantwoord om één of twee

Ik begreep toen al heel goed waar mijn vader 
mee bezig was en wat hem bewoog om zo aktief 
te zijn. Hij heeft mij altijd vrij gelaten in mijn 
eigen ideeën en opvattingen. Velen denken van 
communisten dikwijls anders.
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Vader richtte het komité ٠٢
Vader was in 1969 één van de oprichters van het 
Aktie Komité Zeeheldenbuurt. In de buurt 
waren vage geruchten, dat diverse blokken 
tegen de vlakte zouden gaan. Henk Helmers 
mobiliseerde hiertegen buurtbewoners. Doch- 
ter Gerda deed wat administratief werk daar- 
voor. Gerda zegt nu: ,,Een heleboel mensen 
hadden nog nooit wat gedaan, waren niet 
aktief. De opzet was samen een vuist te maken 
tegen die plannen en dat is toch wel aardig 
gelukt.”
Gerda wil heel graag het fabeltje uit de wereld 
hebben, dat er alleen C?N-ers in de comités 
zitten — hierbij denkt zij ook aan het €WS. Zij 
is lid van het komité en is lid van de CPN, maar 
zit niet in het komité om puur partijpolitiek te 
bedrijven. Voor partijpolitiek moet ze in haar 
eigen afdeling zijn en daar heeft zij het soms 
moeilijk genoeg. Zoals nu bijvoorbeeld de 
dreigende sluiting van de Zoutpot bibliotheek, 
waar de CPN de verantwoordelijke wethouder 
levert. Zij kan er nog kwaad om worden. Daar 
tegenover staat weer, dat de brandweerkazerne 
op het Haarlemmerplein open blijft, dat kan je 
dan weer wel via de partij bereiken.

Het boeiende van het Komité is juist, dat er 
mensen van diverse pluimage in zitten, gelovi- 
gen en niet gelovigen, mensen lid van een 
politieke partij of vakbeweging en mensen die 
nergens lid van zijn. Wel één ding gemeen er 
moet iets gebeuren, het kan beter worden. En 
dat geeft juist vaak levendige discussies.

A lles heef، met 
politiek te maken
,,Natuurlijk van huis uit heb ik één en ander 
meegekregen, maar dat behoeft beslist niet. Als 
je nadenkt en om je heen kijkt, kom je vanzelf 
tot conclusies en dat je gezamenlijk daar wat 
aan kunt doen” . Zij begrijpt niet, dat mensen 
zeggen ,,politiek interesseert mij niet” . Alles is 
politiek. Als mensen in de winkel staan en 
mopperen over de prijzen en en hun inkomen, 
dan denkt Gerda. ,,Dat hebben wij aan de 
foute politiek te danken. Knok voor in ieder 
geval behoud van uitkeringen, lagere woonlas- 
ten. Doe mee” .
Snel werden Gerda en Rinus steeds aktiever in 
het A.K..Z. Toen de kinderen kwamen werd 
het wat moeilijker. Zij verdelen de rollen. De 
ene avond Gerda naar een vergadering, Rinus

In deze buurtkrant willen wij aandacht beste- 
den aan politieke zaken in de buurt -  als het 
lukt. De rol van de politieke partijen in de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. De verte- 
genwoordigers van de politieke partijen in de 
wijkraad geven zelf hun mening in deze krant. 
De afgelopen jaren is er het één en ander in de 
buurt gebeurd, de stadsvernieuwing. Bent u 
tevreden? Vele buurtbewoners hebben aktief 
meegedaan. De één vanuit een politiek bewust- 
zijn, de ander vanuit een menselijk bewustzijn, 
dat veelal bepaald wordt door je maatschappe- 
lijk bewustzijn (denk daar maar eens over na). 
Vanuit de gedachten, dat arbeiders ook recht 
hebben op goede en betaalbare woningen, 
recht hebben op goed onderwijs, op goede 
wijkwelzijnsvoorzieningen en bovenal recht op 
een inkomen waarvan je kunt leven. Helaas 
zien we de laatste jaren, dat vele veiworvenhe- 
den worden afgebroken. Gnze inkomens zijn 
achteruit gehold. Er is verzet, naar onze me- 
ning te weinig. Vele buurtbewoners praten niet 
meer over politieke zaken, bemoeien zich er 
niet meer mee. Echter het oude gezegde gaat 
nog altijd op „Als u zich met met de politie£ 
bemoeit, de politiek bemoeit zich wel met u” . 
De positieve zaken zijn via de politiek behaald
— door strijd؟؟؟ — de negatieve resultaten 
komen ook vanuit de politiek. Waar blijven 
wij???

Een vraaggesprek
In bovengenoemd kader heeft de redaktie een 
gesprek gevoerd met een vrouw, een arbeiders- 
vrouw, die vanaf haar jeugd in de politiek 
geïnteresseerd is en vanaf het begin van de 
stadsvernieuwing in de spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt haar vrouwtje stond en menig 
steentje bijdroeg aan de resultaten, die toch 
ontegenzeggelijk zijn behaald.
Op weg van de Spaarndammerbuurt naar de 
Zeehelden door de Nova Zemblastraat zien wij 
de nog op handen zijnde uitwerking van een 
stuk buurtstrijd. Links de gerenoveerde wonin- 
gen, rechts de nieuwbouw, nog niet voltooid, 
maar het kan een schitterend buurtje worden. 
Aan het eind van de straat de Houtman. Goed 
wonen, exclusief wonen, anders wonen. Toen- 
maals heroverd op de krakers, arbeiders WO- 

nend in een grachtenpand. Wij denken: hoeveel 
van de huidige bewoners leven bewust, zijn zich 
bewust van hun politieke macht en mogelijkhe- 
den.

Bij Gerda en Rinus thuis
Bij Gerda en Rinus Lasschuit worden wij 
verwelkomd met koffie. Zoon en dochter liggen 
reeds in bed. Dochter Esther van 9 jaar komt 
later wel even kijken wie er op visite is, zoon 
Fabian van 4 jaar blijft slapen als een roos. 
Gerda Helmers — haar meisjesnaam — nu 33 
jaar oud, geboren en getogen in de Zeehelden- 
buurt. Een goede schoolopleiding gehad als 
dochter van de bekende CPN-er en arbeiders- 
leider Henk Helmers. Haar man Rinus Las- 
schuit heeft zij als 14-jarig meisje in het ANJV 
ontmoet. In 1970 trouwde zij met de timmer- 
man Rinus.
Na eerst over de huidige politieke en maat- 
schappelijke toestand te hebben gepraat, begin- 
nen wij het gesprek. Gerda zegt ,,Ik heb het 
met de paplepel in gekregen. Mijn vader was 
arbeider en lid van de CPN. In de oorlog heeft 
hij in een concentratiekamp gezeten en over- 
leefde. In 1972 is hij overleden.



kolofon
De Buurtkrant is een uigave van het 
Aktie Komité Zeeheldenbuurt, het Comi- 
té Wijkverbetering Spaarndammerbuurt 
en het Wijkopbouworgaan spaarndam. 
Het redaktieadres is: Polanenstraat 174, 
tel. 829773.
De ©ndertekende stukken vallen onder 
verantwoordelijkheid van de auteur. Niet 
ondertekende stukken vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de redaktie. 
u  kunt artikelen/brieven/opmerkingen/ 
suggesties sturen naar het redaktieadres. 
De redaktie behoudt zich het reeht voor 
stukken niet te plaatsen.
Aan dit nummer werkten mee: Bob Mor- 
riën, Nel Breedveld,
Zaitounie, Jan Erie Burger, Friso Hiem- 
stra, Wim Flaat, Joger de Jong,
Gerda Lasschuit, Freddy Mijn- 
heer, Bert Helmers.
Drakkerij: Dijkman, oplage: 7000 expl.
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20 juni

taalgroepen. Ook zijn samen met de ?iraat 
taallessen voor Marokkaanse mannen opgezet. 
Kort gezegd kunnen we zeggen dat VOH altijd 
een broedplaats is geweest voor het ontwikke- 
len van kursussen die deel uitmaken van de 
basiseducatie.

Afbouwen van dit werk betekent een slag voor 
een goede voorziening die in de afgelopen jaren 
is opgebouwd. En het betekent minder moge- 
lijkheden voor de buurtbewoners om alsnog 
een kans te krijgen om weer te gaan leren.

Daarom eisen  wij:
1. Handhaving kwaliteit en kursusaanbod voor 
volwassenen.
2. Handhaving arbeidsplaatsen, geen gedwon- 
gen ontslagen.
3. Handhaving structurele subsidie conform 
rompbegroting ’84.

Het actie committee VOH.

Bezuinigingen bij VOH: 
dreiging-van-ontslag  

voor 2 m ensen

VOH (Volwassenen op Herhaling) wordt in 
1985 bedreigd met bezuinigingen. In de ge- 
meentebegroting wordt gesteld dat de BRW- 
gelden per 1 aug. 18 5  worden stopgezet. Dat ؤ
betekent dat VOH wordt gedwongen om met 
ingang van die datum 2 personeelsleden van 
de drie, die ieder 20 uur werken, te ontslaan.

De BRW-gelden
In 1980 heeft VOH een extra subsidie gekre- 
gen om het educatief werk in de spaarndam- 
mer en Zeeheldenbuurt op te zetten.
Deze extra subsidie was in 1980 tot 1983 nog 
BRW-geld. Echter vanaf 1983 is het BRW- 
deel van de subsidie structureel opgenomen in 
de gemeentebegroting. En in 1983 heeft de 
gemeente een brief gestuurd waarin werd 
meegedeeld dat het BRW-geld in de rompbe- 
groting van de gemeente was opgenomen. Er 
is dus vanaf 1983 geen sprake meer van 
subsidie op BRW-grondslag.
Hoe kan dan BRW-geld dat sinds 1983 niet 
meer bestaat per 1 aug. 1985 worden wegbe- 
zuinigd

Geen overleg
Gewaarschuwd door de bezuinigingen bij 
andere instellingen, heeft VOH de gemeente- 
begroting voor 1985 gelezen.
En tot onze stomme verbazing lazen we dat de 
BRW-subsidie voor VOH per 1 aug. 1985 
werd stopgezet.
We hebben tot nu toe geen enkele vorm van 
overleg met de gemeente gehad over deze 
voorgenomen bezuiniging.
Terwijl het gaat om een bezuiniging van ± 66 
procent.
Laat staan dat werd overlegd over de gevol- 
gen van het wegvallen van 2 arbeidsplaatsen 
voor het werk van VOH.

' Gevolgen van de bezuiniging
Van de 152.000,- die wij als subsidie per jaar 
ontvangen, moeten wij /  96.000,- inleveren. 
Dat is van de totale begroting tweederde deel! 
En per 1 aug. 1985 zullen 2 personeelsleden 
die ieder 20 uur werken, gedwongen moeten 
worden ontslagen.
Met het ontslag van de 2 personeelsleden 
wordt ook het werk dat VOH tot nu toe heeft 
opgezet, onmogelijk gemaakt.
VOH heeft bij de toekenning voor subsidie 
een opdracht gekregen om een pakket aan 
basiseducatie te ontwikkelen.
VOH heeft een voortrekkersrol vervuld bij het 
opzetten van lees- en schrijfgroepen voor vol- 
wassenen, er zijn rekenkursussen opgezet en

Beter slapen zonder medicijnen 
Slaapcursus

Filmclubprogramma
Maart
ma 4 ,,Five Easy Fieces” , een film van Bob
Rafelsen met Jack Nicholson-
ma 11 ,,Lola” , de veelbesproken film van
Rainer Werner Fassbinder.
ma 18 ,,Fitzcarraldo” , een film van Werner
Herzog met Claudia Cardinale.
ma 25 ,,The Man Who Knew Too Much” , de
twee uur durende film uit 1956 van Hitchcok.

Aanvang 20.30 uur. Toegang /  4,-. Elke maan- 
dagavond film in het Folanentheater, Folanen- 
straat 174 tel 821311.

f VISCONTI’S
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de onschuldige ؛

met elkaar te kijken hoe het slapen is verbe- 
ter’d.
De kosten?
De kosten zijn /  15,- voor het cursusboek. 
Waar en wanneer kunt u zieh opgeven? 
u  kunt zich opgeven bij: Hans Zonneveld of 
Katharina Kluyskens — Maatschappelijk 
Werkteam — telefoon 842530. u  kunt dit doen 
tot en met 8 februari. Dit is op een vrijdag. Ook 
voor verdere inlichtingen kunt u bellen.
Wat gebeurt er als u zich opgegeven heeft?
Alle mensen die zich voor deze cursus opgeven, 
krijgen eerst een gesprek met de cursuslei- 
ding. In dit gesprek wordt dan samen met u 
bekeken of deelname wel zinvol is. Dit zal 
plaatsvinden tussen 11 en 16 februari.
Waaruit bestaat de cursus?
•  ademhalings- en ontspanningsoefeningen,
•  leren nare gedachten stop te zetten,
•  leren ,,ongevoelig” te worden voor spannin-

•  veranderingen in het leefpatroon bevorde- 
ren,

•  vele tips voor een goede nachtrust.

[  ik slik Levetl slaappillen ' محمه|ل|||ءإ
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Op 5 maart 1985 zal er weer gestart worden met 
een slaapcursus in de Spaarndammer- en Zee- 
heldenhuurt■
Deze cursus is in het najaar van 1984 met succes 
door dienstverleners in deze buurt gegeven. De 
meeste deelnemers waren zeer enthousiast over 
de cursus.
w ?e kan aan deze cursus meedoen؛
De mensen die slaapproblemen hebben, maar 
ook degenen die allang slaapmiddelen en/of 
alkohol gebruiken of al lang slecht kunnen 
slapen, kunnen in deze cursus leren zonder 
medicijnen en/of alkohol toch sneller in te 
slapen en langer door te slapen.
Wat gebeurt er in deze cursus?
De cursus is niet zozeer gericht op het zoeken 
naar de oorzaken van het slechte slapen. Het 
gaat er juist veel meer om het slaapgedrag te 
veranderen door allerhande oefeningen. Het is 
dus een hele praktische cursus, waarvoor ook 
wat ,,huiswerk” gemaakt moet worden.
Wie gaan deze cursus geven?
De cursus wordt gegeven door: Hans Zonne- 
veld en Katharina Kluyskens — beiden maat- 
schappelijk werkenden —.
Flaats, datum en t^d?
Deze cursus zal gegeven worden in de Spaarn- 
dammerstraat nr. 53, een ruimte op de hoek 
van de Assendelftstraat van de fysiotherapie. 
De cursus zal op 5 maart 1984 beginnen, 
,s middags van 1 uur tot 3 uur. Dit is op een 
dinsdagmiddag.
Aantal lessen?
De cursus bestaat uit 8 lessen. De eerste 2 
lessen zullen in 1 week gegeven worden: nl. 
dinsdag 5 maart om 13.00 uur tot 15.00 uur en 
donderdag 7 maart om 13.00 uur tot 15.00 uur. 
Daarna iedere dinsdag tot en met 16 april. Op 
dinsdag 14 mei is er nog een bijeenkomst om

Uitkeringen? Een end^rzichtelijk woud voor vrouwen

SUCCES!
Elke week een film in het Polanentheater blijkt 
een succes.
Een gevarieerd filmaanbod van verse (oude-) 
films, blijkt een gevarieerd filmpubliek aan te 
spreken. Het was de afgelopen drie maanden 
dan ook erg gezellig op maandagavond, de 
filmavond bij uitstek!
We hebben dan ook met veel plezier het 
programma voor de komende tijd samenge- 
steld.
Dus: Elke maandagavond naar de film in het 
Polanentheater!!
Ons programma tot maart ziet er als volgt uit: 

Januari
ma 7 ,,De Lift” , de nederlandse supsence film 
van Dick Maas.
ma 14 ,,The Jazzsinger” , een prachtige muziek- 
film met in de hoofdrol Neil Diamond, 
ma 21 ,,Straw Dogs” , een film van Sam 
Feckinpah met in de hoofdrol Dustin Hofman, 
ma 28 ,,Gentlemen Frefer Blondes” , een film 
van Howard Hawks met Mariïin Monroe.

Februari
ma 4 ,,Die Freundin” , een prachtige film van 
Margarethe von Trotta.
ma 11 ,,The Last Wave” , een film van Feter
Weir met Richard Chamberlain.
ma 18 ,,L’Innocente” , een mooie Italiaanse
film van Luchino Visconti.
ma 25 ,,Max Havelaar” , een film van Fons
Rademakers met in de hoofdrol Peter Faber.

leningen of schulden, anonieme tips, kortingen 
op de uitkeringen, heronderzoeken enz. Wat 
belangrijk voor ons is is dat vrouwen door 
informatie te krijgen en op de hoogte te raken 
van alle rechten zich sterker kunnen opstellen 
tegenover uitkeringsinstanties en arbeidsburo. 
We stellen ons ook op achter vrouwen die eenr 
klacht willen indienen over hoe ze behandeld

Zo nodig helpen bij het formuleren en indienen 
van een klacht. Er is nogal wat lef voor nodig 
om je klacht in te dienen, omdat je hierbij 
persoonlijke risiko’s loopt en als individu af- 
hankelijk blijft van uitkeringsinstanties. Het 
blijkt, helaas, dat er toch serieuzer op een 
klacht wordt ingegaan als er een hele groep 
achter je staat.
Verder geven we voorlichting aan groepen 
vrouwen en onderhouden we kontakten met 
andere vrouwen die aktif zijn op het gebied van 
uitdringen.
Van maandag tot en met donderdag kunnen 
vrouwen op ons spreekuur terecht van 10 tot 12 
uur, telefoon: 239411. Adres: Geldersekade 
101-4hoog.

Opgeruimd staat 
netjes 

^ nde glasbak 
doet er ا أ م و  wat 

goeds mee.

Glas, hup in de glasbak

Glasb£tkken 
in de buurt.

-  Oostzaanstraat
-  ^ an d am m erp lan tso en
-  Nova Zemblastraat
-  Spaarndammerstraat
-  Zoutkeetsplein
-  Barentszplein

Met ongeveer 10 vrouwen vormen wij de 
vrouwensteungroep. De steungroep is opge- 
richt voor en door vrouwen met een uitkering. 
We geven advies en informatie, individueel of 
groepsgewijs, aan vrouwen in Amsterdam over 
de W.W., WWV, ABW en RWW. Daarnaast 
voeren wij actie tegen de uitvoerende instanties 
naar aanleiding van klachten en tegen de 
r^ringsp lannen  tot korting van de uitkerin-

We bestaan nu ongeveer een jaar en hebben in 
die periode allerlei dingen opgezet. Om te 
beginnen voor het advies een vrouwenspree- 
kuur, maandag t/m donderdag van 10 tot 12 
uur. Twee vrouwen per ochtend praten met 
vrouwen die langskomen of opbellen. Vaak 
betreft het ingewikkelde problemen die net iets 
buiten de normale regels van uitkeringen val-

Om een idee te geven: problemen rond bijver- 
dienen, samenwonen, een opleiding volgen,

Tentoonstelling over de 
Spaarndammerbuurt in de 
bibliotheek van 24 januari 
t/m 23 februari 1985
In samenwerking met een aantal buurtorganisa- 
ties؛ het wijkopbouworgaan, het comité wijk- 
verbetering en de gemeentelijke projektgroep 
wordt een tentoonstelling opgezet bestaande uit 
de volgende onderdelen:
— De slechte toestand van voornamelijk het 
particuliere woningbezit.
— De stadsvernieuwing.
— Herbouw, nieuwbouw en renovatie.
— Welke stappen moet u ondernemen om 
verbeteringen aan uw woning tot stand te 
brengen?
— Welke instanties moet u hiervoor benade- 
ren?
— Wie/welke organisatie is aktief in de wijk? 
Welke personen werken daar? Bij wie kunt u 
terecht en wanneer?
— Hoe ziet de wijk eruit en zal ze er in de 
toekomst gaan uitzien?
De tentoonstelling bestaat uit folders, brochu- 
res, nota’s over de wijk. Het grootste gedeelte 
wordt echter gevuld met foto’s (oude en nieuwe 
staat van de woningen), overzichtskaarten van 
de wijk, een diaserie en een film die een paar 
keer tijdens de tentoonstelling gedraaid zal 
worden.
De tentoonstelling is voor iedereen gratis te 
bezichtigen. De bibliotheek is geopend: maan- 
dag 2-59-7 ,30 ن ; woensdag 10-12.30, 2-5.30; 
vrijdag 2-5.30, 7-9; zaterdag 11-3.30.
Openbare bibliotheek, S^arndammerstraat 
490, 1013 s z Amsterdam, tel: 82 70 26.



verslag vergadering wijkraad
Op de agenda van de laatste vergadering van de wijkraad in 1984 st©nden twee zaken van 
n©g al groot belang: school en multifunktionele ruimte op het industriegebied en het 
wijkwelzijnsplan van de gemeente Amsterdam. Alvorens deze punten te kunnen bespreken 
werd de brief van Bob Morriën behandeld. In die brief gaf hij te kennen dat hij af trad als lid 
van het dagelijks bestuur. Hij was tot deze stap gekomen omdat naar zijn mening de 
ontwikkeling rond de Hammam (Islamities badhuis) een verkeerde kant opging. Het was 
voor de wijkraad echter moeilijk om over deze opvatting van Bob een oordeel uit te 
spreken: men vond dat Bob met zijn konklusies te vroeg was. Bob bleek bereid zijn brief op 
te schorten, in ieder geval tot het moment dat de statuten van de Hammam weer op de 
agenda van de wijkraad aan de orde komen.

Industriegebied
Omdat de bebouwing van de 2de fase van het industriegebied in één keer gebeurt, is het 
nodig dat de wijkraad zich uitsprak over wel of geen school opnemen en wel of geen 
multifunktionele ruimte.
T.a.v. de school lag er een standpunt van de projektgroep en de werkgroep onderwijsverbe- 
tering dat erop neer kwam de bestemming van school te laten vervallen gezien de 
ontwikkeling in de aantallen schoolgaande kinderen en gezien de nog aanwezige 
schoolkapaciteit in de Spaarndammer-Zeeheldenbuurt.
De wijkraad vond de gepresenteerde cijfers, met name met betrekking tot de ontwikkeling 
van de leerlingentallen, onvoldoende duidelijk en wil nieuwe gegevens. Tot dat moment 
dient de schoolbestemming gehandhaafd te blijven.
T.a.v. de multifunktionele ruimte heeft de projektgroep als standpunt dat deze kan 
vervallen omdat in de begroting van de gemeente geen rekening gehouden is met de 
jaarlijkse exploitatielasten van een dergelijke ruimte. De wr is van mening dat gezien de 
situatie waarin b.v. verenigingen in de buurt gehuisvest zijn er wel degelijk behoefte is aan 
een dergelijke ruimte en houdt daar dan ook aan vast.

W ijkwelzijnsplan
De gemeente is voornemens om gelden t.b.v. welzijnsvoorzieningen per buurt toe te 
kennen. Dit bedrag zal dan bestaan uit een bodembedrag (per inwoner een vast bedrag) en 
een bedrag afhankelijk van de achterstand van de buurt.
De wijkraad had geen goed woord over voor dit plan: de buurten worden tegen elkaar 
opgezet, en groepen binnen buurten eveneens. De kriteria waarmee de achterstand bepaald 
worden zijn onjuist, willekeurig, onvolledig. Het enige wat de buurt nog mag doen is de 
armoe verdelen.
Konklusie was dan ook dat dit plan onaanvaardbaar is. Samen met het samenwerkingspro- 
jekt en in overleg met de projektgroep zal een reaktie voorbereid worden, die op de 
wijkraad van januari besproken zal worden.

Joger de Jong

Data wijkraadsvergaderingen
De datum van de volgende vergaderingen van de wijkraad zijn 17 januari, 21 februari, 22 
maart, 18 april, 23 mei en 20 juni.
Deze vergaderingen worden gehouden in het ?olanentheater, ?olanenstraat 174, te 
beginnen om 20.15 uur. De vergadering is openbaar: iedereen is van harte welkom en 
kan over alle zaken meepraten. Een week van te voren is de agenda bekend en zijn de 
vergaderstukken op het sekretariaat van het wijkopbouworgaan verkrijgbaar.
Let ook op de aankondigingen in de vitrine aan het Polanentheater.

De PvdA landelijk

De ?vdA zet zich ook als landelijke partij in 
voor belangen van de mensen in de spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt. We hebben, samen 
met vele buurten en organisaties, ingezet tegen 
de komst van nieuwe kernwapens. Een andere 
landelijke zaak zijn de bezuinigingen, die ons 
allen in de portemonnaie treffen. Kortingen op 
uitkeringen, bezuinigingen op voorzieningen, 
op gemeenten zijn evenvele zaken waartegen, 
de ?vdA zich verzet. Dat is geen eenvoudige 
zaak, en er zijn weinig resultaten geboekt. 
Hooguit de ,,handhaving” van de koopkracht 
van de ,,sociale” minima, de allerlaagste inko- 
mens-
De PvdA heeft niet stilgezeten. Goede alterna- 
tieve plannen zijn ontworpen. In die plannen 
komen de inkomens, met name de laagste, er 
beter van af dan in het huidige regeringsbeleid 
en zal de werkgelegenheid strijdpunt nummer 
één zijn. Hiervoor blijven we ons inzetten. 
Onder andere via de permanente kampanje, 
waarin we ons inzetten voor een ander sociaal- 
ekonomisch beleid, maar ook tegen discrimina- 
tie en racisme (helaas ook in onze buurten wel 
eens waar te nemen!).

Toekomst

Deze inzet in de landelijke politiek zou wel zo 
belangrijk kunnen blijken voor de toekomst 
van ons, bewoners, en de buurten. Er is nog 
een lange weg te gaan, januari 1985, voordat de 
positie van bewoners en buurten wat rooskleu- 
riger wordt. Zowel landelijk als in de buurt 
hoopt de PvdA met u dat toekomstbeeld te 
bereiken.

Leo Hartveld

ELKE MAA.AGAVOND 

FILM IN HET 
POLANENTHEATER!!

DE SPAARNDAMMER- 
EN ZEEHELDENBUURT  

EN DE PVDA
Wat betekent de PvdA voor de bewoners van 
de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt? Voor 
ik inga op deze vraag wil ik opmerken dat de 
bewoners veel voor de PvdA betekenen. In 
onze buurten wonen traditioneel veel aanhan- 
gers van de PvdA (en de CPN). Er is een aktief 
en strijdbaar buurtleven, georganiseerd in 
AKZ, c w s en Wijkopbouworgaan. Dat buurt- 
leven heeft geleid tot tal van voorzieningen (bv. 
sporthal, het Polanentheater en een biblio- 
theek). Voorzieningen die zijn getroffen na de 
nodige strijd, en die vooral ten goede komen 
aan mensen met een laag inkomen. De PvdA 
heeft hieraan haar steentje willen bijdragen, 
omdat we deze voorzieningen heel belangrijk 
vinden.

De PvdA in  
buurt en stad
Wanneer we ons afvragen wat de PvdA voor de 
bewoners van onze buurten betekent dan is het 
bijdragen aan de strijd om de voorzieningen het 
eerste wat ik wil noemen. Verlangens die in de 
buurten leven vertalen naar de gemeentepoli- 
tiek. Via een ,,PvdA-buurtenoverleg” informe- 
ren we raadsleden en wethouders over de 
dingen die in de spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt leven. Soms zetten we (de afdeling 
Noord/West) hen onder druk. Dat is recentelijk 
gedaan voor de subsidie van het Polanentheater 
en het openhouden van het pandje van het 
CWS. Of bij het sparen van een aantal volkstui- 
nen van ,,Zonnehoek” , waar de IJ-boulevard 
eerst dwars overheen zou lopen.
Zeggenschap voor de buurten, bv. via een 
stadsdeelraad, zou dit soort beslissingen meer 
bij de buurten leggen. Dat experiment wil de 
PvdA zeker aangaan! Overigens blijft het afwe- 
gen, zeker wanneer het gaat om dingen die geld 
kosten. Dat betekent dat niet alle wensen 
tegelijk ingewilligd kunnen worden.

Daar moet je tegen knokken. Zij kan zich 
kwaad maken op mensen die zeggen ,,Het helpt 
toch niet” .
Tenslotte wijst Gerda op wat er allemaal met 
elkaar bereikt is voor de arbeiders, helaas een 
hoop mensen weten het niet of willen het niet 
weten

Dit was een gesprek met Gerda Lasschuit, een 
jonge arbeidersvrouw uit de Zeeheldenbuurt. 
Eén uit de vele, vele. Is Gerda uniek in de 
buurt? Die vraag moet u zelf maar invullen, het 
antwoord of zij uniek blijft, ligt aan u.

P.S. Terwijl wij ’s avonds het intercultureel 
wijkgebouw ,,Het Polanentheater” , waar het 
wijkopbouworgaan gevestigd is, binnen gaan, 
loopt er een vergadering uit van de bewoners- 
commissie ,,Amsterdam Zuid” en waaruit be- 
staat het merendeel van de bezoekers? Juist uit 
bezoeksters en dat is hoopvol.

Bob Morriën

DEWD
De vertegenwoordiger van de W D  had geen 
tijd of vond het niet belangrijk genoeg om een 
artikeltje te schrijven over hetgeen de VVD 
voor onze buurt kan betekenen-

Zo is er in het afgelopen jaar veel overlegd door 
de fraktie met het buurthuis Verzet. Naar 
aanleiding van het door B & w gepresenteerde 
,,voorzieningen- en arbeidsplaatsenplan 1984- 
1986 buurthuizen” ontwikkelde de PSP een 
eigen plan, dat voor de buurthuizen in zoge- 
naamde achterstandgebieden, en dus voor 
buurthuis Verzet, aanzienlijk gunstiger was. 
Hoewel dit alternatief toen niet werd overgeno- 
men, blijken achteraf steeds meer werkers in 
buurthuizen het te prefereren boven het B & 
W-plan.

Voor het Polanentheater werd echter wel geld 
binnengehaald. Bij de begrotingsbehandeling 
’83 werd een door de PSP ingediende motie 
aanvaard, die /  66.000,- beschikbaar stelde 
voor het aanstellen van een programmeur in het 
theater. Dit geld is onlangs door de aanname 
van de Theaternota struktureel geworden. Ver- 
heugend is het feit dat het sociaal-medies 
centrum ,t Houtrak nu rond is. De PSP is groot 
voorstander van een dienstverband van 
huisartsen e.d., omdat daardoor de greep van 
de gemeentelijke overheid op de gezondheids- 
zorg wordt vergroot. Zo’n sociaal-medies cen- 
trum is hard nodig, omdat de leeftijd, waarop 
mensen in onze buurt overlijden, lager is dan in 
andere buurten. Bij de komende begrotingsbe- 
handeling Volksgezondheid zal de PSP zeker 
op dit punt ingaan.

Voor de Amsterdamse PSP heeft de anti- 
racisme strijd de hoogste prioriteit. Ook in de 
S^arndammer-/Zeeheldenbuurt is het aantal 
CP-stemmers toegenomen: bij de tweede ka- 
merverkiezingen skoorde de CP 3,5 % (162 
stemmen), bij de Europese Verkiezingen 7 م ٠ /© 
(206 stemmen). Verontrustende cijfers!

De PSP is tegen de nu van hogerhand opgeleg- 
de stadsdeelraden. Deze geldverslindende bin- 
nengemeentelijke decentralisatie is geen verbe- 
tering voor de medezeggenschap van de bevol- 
king. Nu al heeft het wijkopbouworgaan een 
wijkopbouwwerker moeten inleveren. De PSP 
vindt juist dat de wijkopbouworganen versterkt 
dienen te worden. Daarnaast zou er geëxperi- 
menteerd moeten worden met bewonerspartici- 
patie. Momenteel vindt er regelmatig met het 
Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt 
overleg plaats over de wijze waarop het beheer 
na ,,afronding” van de stadsvernieuwing dient 
te worden geregeld.

Er was en is regelmatig kontakt over bijvoor- 
beeld de IJ-boulevard, het Westerpark, de 
verdeling van de kontingenten. Naast overleg 
met mensen van het dagelijks bestuur van het 
wijkopbouworgaan, Polanentheater, buurthuis, 
CWS, is er natuurlijk ook kontakt met indivi- 
duele buurtbewoners. Dit resulteerde o.a. in 
pogingen de sloop van de huisjes aan de 
Gefleweg tegen te gaan en schriftelijke vragen 
naar aanleiding van de verontreinigingen op het 
BATCO-terrein (zie elders in dit nummer). 
Door de mij toegewezen ruimte, is bovenstaan- 
de opsomming verre van volledig. Hopelijk 
geeft het wel een indruk van datgene waarmee 
de PSP zich bezighoudt. Indien u echter meer 
informatie wenst, kunt u altijd kontakt opne- 
men. Of nog beter, lid worden.
Henk Grool,
Vertegenwoordiger PSP in 
de wijkraad, 
tel. 274733■

vervolg van pag. 1

Vrouwen en mannen een  
gelijkw aardige positie
En ZO komen wij op de vrouwenstrijd. Gerda 
zegt: ,,De vrouw moet niet achter haar man 
staan, maar ernaast, zij hebben een 
dige positie. Zij weet van vrouwen, die geen 
cursus mogen/kunnen volgen, terwijl de man 
wel zelf voetbalt, naar voetballen gaat, klaver- 
jast of vist. Het ideale is als je gezamenlijk 
achter eikaars ideeën staat. Als Rinus niet naast 
haar had gestaan, had zij het als vrouw nooit 
gehaald.
Vrouwen doen in huis onbetaald werk. Er moet 
een individueel inkomen zijn voor de man en de 
vrouw. Arbeidstijdverkorting moet vrouw- 
vriendelijker, zodat de vrouw gedeeltelijk kan 
werken en zich ontplooien en de man gedeelte- 
lijk werkt en zich kan ontplooien. Vrouwen en 
arbeiders hebben vaak geen andere keus. 
Gerda zit ook in het bestuur van de CPN afd. 
Haarlemmerpoort. ,,Je probeert het voor de 
mensen wat fijner te krijgen” . Soms denkt ze 
,,Ik houd ermee op” . Maar je gaat toch weer 
door. Alle verworvenheden waar generaties 
arbeiders voor geknokt hebben, worden nu 
afgebroken, dat moet je zien te behouden. Er 
zijn nu redelijke woningen in de spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt, toch verhuizen er 
steeds meer mensen vanwege de woonlasten.

DE PSP IN DE 

SPAARNDAMMER/
ZEEHELDENBUURT

PSP

De PSP is van oudsher een partij, die zich naast 
het parlementaire en raadswerk sterk richt op 
buitenparlementaire akties. In Amsterdam zijn 
veel PSP-ers aktief betrokken bij de strijd voor 
leefbare buurten. Daarnaast probeert de raads- 
fraktie van de PSP deze strijd te vertalen in een 
socialisties gemeentebeleid.
Veel problemen, zoals werkloosheid, racisme, 
inkomensachteruitgang, slechte woningen, te 
hoge woonlasten e.d. doen zich natuurlijk niet 
alleen in onze buurt voor. Hoewel de Spaarn- 
dammer/Zeeheldenbuurt er in vergelijking met 
andere buurten wat betreft stadsvernieuwing en 
voorzieningennivo niet slecht voorstaat, komen 
met name de voorzieningen door de bezuinigin- 
gen steeds meer onder druk te staan. Steeds 
meer mensen moeten van een sociale uitkering 
rondkomen. Volgens gegevens van het Sociaal 
Cultureel Planburo heeft de spaarndammer- 
buurt de hoogste sociaal-ekonomiese achter- 
stand van heel Amsterdam.
De PSP heeft zich altijd verzet tegen maatrege- 
len die de positie van mensen met een laag 
inkomen verder aantasten. Zij treedt aktief op 
voor lage woonlasten en is voorstander van 
bouwen voor de buurt. Bij de vorige begro- 
tingsbehandeling verzette de PSP zich tegen de 
aantasting van het bibliotheekwerk, de afschaf- 
fing van kunst in de wijken, de bezuinigingen in 
het buurthuiswerk, de halvering van het op- 
bouwwerk voor bewonersgroepen, de vermin- 
dering van het aantal boventalligen in het 
onderwijs, de bezuinigingen bij de dienst her- 
huisvesting en de tariefsverhogingen in de 
sportsektor. Een toen ingediende motie om de 
gemeentelijke studiebeurzen te behouden, 
werd weggestemd. Dit jaar zijn B & w echter 
tot inkeer gekomen; voor 1985 wordt weer geld 
beschikbaar gesteld voor de studiebeurzen. 
Uitbreiding van de kinderopvang heeft voor de 
PSP grote prioriteit.
Met bovenstaande heb ik slechts enkele punten 
weergegeven, die vooral van belang zijn voor 
buurtbewoners met een laag inkomen. Maar 
hoe is de relatie tussen de PSP en de buurt? 
Ondergetekende is vertegenwoordiger van de 
PSP in de wijkraad. Omdat ik door mijn werk 
nogal dicht bij het vuur zit, kunnen buurtpro- 
blemen direkt worden aangezwengeld bij de 
PSP-gemeenteraadsfraktie, die zonodig de ver- 
eiste stappen onderneemt. Er vindt dan ook 
veel uitwisseling van informatie plaats, zowel 
formeel als informeel.
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Bericht voor Marokkaan- 
se buurtbewoners
Op 21 januari aanstaande wordt een speeiale 
ontvangst georganiseerd in De Zoutpot, 
Zoutkeetsplein 4-6, voor Marokkaanse ouders 
en hun kinderen.

Van 13.00-14.30 uur zijn moeders met jonge 
kinderen tot 4 jaar welkom, en van 15.15- 
16.30 uur ouders met kinderen vanaf 4 jaar. u  
wordt ontvangen door A'i'eha en medewerk- 
sters van De Zoutpot en De Piraat. Alle 
mogelijkheden van de peuterspeelzaal en van 
de speel-o-theek zullen u verteld worden, in 
het Marokkaans en het Nederlands. Terwijl 
de ouders rustig kunnen kennis maken met de 
Zoutpot en de medewerksters, kunnen de 
kinderen spelen. Wilt u hier van te voren 
meer over weten, komt u dan gerust langs bij 
buurthuis De Piraat, Roggeveenstraat 12, tel.
24 75 89, of bij De Zoutpot, Zoutkeetsplein 
4-6, tel. 27 06 85.

Aktiekomitee ‘Zee- 
heldenbuurt’ 

j .  Eerdhuyzen, 
Barentszstraat 

256, tel. 265914 
Secretariaat: G.H. 
Lassch^ t, ٧. 
Heemskerkstraat 
12, tel. 254664 
Vergaderadres:’t 
^ rfschip. Rogge- 
veenstraat12, tel.

24758و

De betekenis van politiek voor de buurt
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foto:B. Helmers

Ook al is de uitspraak van de rechter voor ons 
negatief (hetgeen er op neer komt, dat voor 
de school geen subsidie meer wordt verstrekt) 
dan is het nog niet zeker, dat de school 
:daadwerkelijk dicht gaat. In dit geval dient 
met het centraal schoolbestuur te worden 
overlegd op welke wijze de school zonder 
subsidie open kan blijven. Voor een bijzonde- 
re school betekent een beslissing tot stopzet- 
ting van de subsidie namelijk niet automa- 
tisch, dat de school wordt gesloten, 
u heeft het dus goed gelezen. Verheugende 
berichten over de Smalle Padschool, alhoewel 
nog moet worden bedacht, dat we er nog niet 
zijn. Op dit moment is er echter nog geen 
enkele reden om de kinderen naar een andere 
school te sturen.

Namens de verontruste ouders. 
Peter Raiiwens

Spandoek aan Smallepadschool

Sm alle Pad school open?
Ja u leest het goed: het kopje van dit artikel is 
hoopgevend. En hoopgevend is de situatie 
thans róndom de strijd, die de ouders teza- 
men met de leerkrachten en het aktiecomité 
voeren om de school te behouden voor de

kuurt' Dan zij de zeer late berichtge-
ving van het Oentraal Schoolbestuur van de 
Stichting Hervormde Scholen in Amsterdam 
en Omstreken is het thans nog mogelijk om 
tegen de beslissing van het Ministerie in 
beroep te gaan. Deze procedure is inmiddels 
met inschakeling van een advocaat gestart. 
Het verheugende van deze procedure is, dat 
zolang de Raad van State geen uitspraak heeft 
gedaan, de school niet gesloten kan worden, 
omdat dit zo in de wet is bepaald. Dus 
voorlopig blijft de Smalle Padschool open.

punkplaten en Koerdische muziek via platen- 
winkels en als postorder.
— Er is al een eethuisje geopend, waar voor 
/  8,- een dagmenu gegeten kan worden tussen 6 
en 9 uur ,s avonds. Nu nog alleen donderdag, 
vrijdag en zaterdag geopend, binnenkort de 
hele week.
Het café en de muziekstudio nemen ook al 
vastere vormen aan. "
zijn welkom voor oefenruimte.
Wat betreft de zorg van buurtbewoners, o.a. 
overburen, over mogelijke overlast van drugge- 
bruikers en dealers,

zeggen de krakers zo nodig kontakt en 
overleg met de buurt te willen, al vinden ze wel 
dat de pakhuizen eigenlijk wat buiten de 
woonbuurt liggen. De Houtmanzaak hebben ze 
niet goed gevonden voor de kraakbeweging. Ze 
zouden het nooit tot een konflikt met de buurt 
willen laten komen. Daar lijkt ook geen aanlei- 
ding voor te zijn in dit geval.
We wensen de Koningin Emma-werkers het 
beste, en we hopen in voorkomende gevallen 
op een goede samenwerking met de buurtorga- 
nisaties-

Nel Breedveld

Het is belangrijk dat politieke partijen in de 
gemeentes op tijd signaleren wat er aan staat te 
komen, dat men de buurten op tijd informeert 
en aktiveert.

Men moet ons duidelijk maken wat de oorza- 
ken zijn, het moet begrijpelijk zijn voor ieder- 
een.
Méér inspraak, niet achteraf maar vooraf, geen 
dikke academische boekwerken die niemand 
leest, maar korte leesbare stukken.
De partijen moeten zich meer in de buurten 
laten zien en ook daadwerkelijk ondersteuning 
geven, want er liggen enorme problemen.
Te hoge huren, lage inkomens, te hoge ge- 
^eentebelastingen (reinigingsrecht, onroerend 
goed belasting) slecht funktionerend verkeer 
doordat men nalaat een goede route voor de 
IJ-Boulevard te realiseren ter ontlasting van het 
verkeer in de binnenstad en in onze buurt, en 
het achterwege laten van afsluiting van een 
aantal radiaal routes (program-akkoord 1982- 
1986).
De buurten steken daar veel tijd en energie in 
en de politieke partijen moeten beter naar hen 
luisteren.

Dat is demokratie: luisteren, en dan de bevin- 
dingen uitwerken en onder de aandacht bren- 
gen bij de gemeente en de overheid. Het is voor 
de buurt belangrijk dat men nauw samenwerkt 
met de politiek en men ook op hun ondersteu- 
ning kan rekenen.

AKZ

Nu de bezuinigingswoede toeslaat en er grote 
gaten in de begrotingen van 1985 worden 
geslagen, zullen veel buurten zwaar getroffen 
worden en hun handen vol hebben met het 
verdedigen van wat met vele jaren strijd en 
inzet is bereikt. Jeugdopvang, goed onderwijs, 
gezondheidszorg, bibliotheken, avondkursus- 
sen, allen zouden als de rijksoverheid zijn zin 
krijgt belangrijk op hun begroting gekortwiekt 
worden of zelfs gesloten. Met de botte bijl, met 
als argumentatie: Hoe moet dat allemaal be- 
taald worden?
Wij hebben wel enige nuttige tips voor de 
regering. Als ze zelf wat beter op hun winkel 
zouden passen en niet met oogkleppen voor 
zóuden lopen dan zou er géén R.S.V. zijn en 
géén marineschandaal.
Twee miljard voor de R.S.V. en ruim س  
miljoen voor duikboten naar de knoppen. Met 
dat geld had je voorzieningen voor de mensen 
in de wijken gemakkelijk veilig kunnen stellen 
en zelfs naar behoefte kunnen uitbreiden- 
Van ons wordt nu verlangd dat we aanvaardba- 
re alternatieven zullen indienen om aan de 
bezuinigingen tegemoet te komen. Dat zullen 
we naar de politieke partijen toe moeten doen, 
maar die staan in onze stad helaas ook met lege 
handen. Gelukkig daagt er bij veel politieke 
partijen het besef dat zij samen met de buurten 
moeten optreden tegen de regeringspolitiek in 
Den Haag, dat zij met ons samen moeten 
opkomen tegen verdere afbraak van het voor- 
zieningen-niveau.

EEN ynnRBEET.n VAN EEN CPN ÏN1T;AT!EF

Pakhuis Koningin Emma 
gekraakt
Eind november werd opnieuw een groot pak- 
huis, gelegen aan de Van Diemenstraat 6, 
gekraakt. Het stond al 1 2  jaar leeg, de laatste ال
huurder was de Bijenkorf. De eigenaar is 
Birkstate, de beleggingsmaatschappij van 
Transvemij.
Wij van de buurtkrant hadden een gesprekje 
met twee van de krakers,

E r؛zijn een kleine 50 mensen bij de kraak 
betrokken. Ze komen uit de hele stad’,

wordt er nog niet gewoond. Het is wel de 
bedoeling het pand ook voor wonen geschikt te 
maken; daar moet nog veel werk voor worden 
verzet.
De nadruk ligt nu vooral op de aktiviteiten.
— Er is een enthousiaste bierdistributeur/im- 
porteur van Belgische bieren, ingeschreven en 
wel bij de Kamer van Koophandel, die al aan 
café’s en mensa’s bier levert.
— Er komt een al bestaande platendistributeur 
in Koningin Emma, voor platen uit het alterna- 
tieve circuit, ,,De Concurrent” genaamd, o .a .

politiek buurtcentrum kan worden. De CPN wil 
graag als gastvrouw/gastheer optreden.

Dat doen we al voor de ,,Vredeswerkgroep” en 
voor het onlangs opgerichte ,,Actiecomité te- 
gen het kabinet-Lubbers” . We hebben plannen 
om bijeenkomsten te houden over bij voor- 
beeld: ,,marxisme-feminisme” , ,,arbeidstijd- 
verkorting” , ,,anti-racisme” , ,,socialisme en 
democratie” , „gemeenteraad” . Discussie na 
afloop van politieke TV-uitzendingen is ook 
goed mogelijk. Inbreng van buurtbewoners is 
erg welkom. In de etalage van Knollendam- 
straat 2 maken we alle bijeenkomsten bekend.

De Waarheid
De Waarheid, de krant van heel links, wordt in 
de praktijk uitgegeven door de CPN. De CPN 
ziet het als haar taak zo’n krant financieel en 
organisatorisch mogelijk te maken. Daarmee is 
het geen partijkrant. De redactie en vooral ook 
de redactieraad bestaan uit mensen van allerlei 
progressieve bewegingen.

Heel jammer is het, dat op dit moment de krant 
nog niet erg aanslaat. Maar omdat de krant nu 
ook gestadig beter wordt, rekenen we erop dat 
over enkele jaren het abonnee-bestand weer 
toeneemt. Tot dan moet het Waarheid- 
Steunfonds flink gespekt worden. Ook roepen 
we mensen op om toe te treden tot het 
Waarheid-kollektief. Dit kollektief volgt de 
krant op de voet, verzorgt nieuws (met name 
buurtpagina’s), en houdt de bezorging en de 
abonnementen bij.

Is de ٠? ^ veranderd?
Velen menen dat de CPN niet meer is wat het 
geweest is. De CPN zou ,,verburgerlijkt zijn” , 
,,aan de leiband van de PvdA of van de PSP 
lopen” , ,,veel water in de wijn doen” . In 
werkelijkheid is daar geen sprake van. De CPN 
blijft onverzoenlijk tegenover discriminatie en 
onderdrukking van allerlei soort. Er zijn zelfs 
een aantal strijdterreinen bijgekomen, die we 
vroeger als ondergeschikt beschouwden, zoals 
feminisme. Wat er wél veranderd is heeft alles 
te maken met veranderingen in de maatschap- 
pij. ,,De snelle veranderingen in de produktie, 
de werkloosheid, de positie van de socialisti- 
sche landen, het oorlogsgevaar en het toene- 
mend fascisme.” Dat dwingt een communisti- 
sche partij om open te staan voor alle mede- 
strijders ongeacht hun achtergronden of inzich- 
ten. Sommige communisten zijn het hier niet 
mee eens en bedanken voor de partij. Dat is 
jammer, want ook zij horen in een ,,plurifor- 
me” (veelvormige) communistische partij.

(Met dank aan de redactie van de buurtkrant; 
een volgende keer misschien een wat gerichter 
politiek onderwerp.)

Rein de Jong 
(lid van het afdelingsbestuur 

van de CN -S^arndam m erbuurt).

In maart 1983 deed Evelien Eshuis, CPN- 
Tweede Kamerlid, het voorstel een parlemen- 
taire enquête te houden over de RSV. Dat 
heeft heel wat boven water gehaald. Allereerst 
het bedrog van minister Van Aardenne, maar 
ook dat de overheid zonder enig industriebeleid 
miljardensteun aan de bedrijven weggeeft; en 
tenslotte dat menig industriemanager dat geld 
gretig liet verdwijnen. „De gelegenheid maakt 
de d ief’, dat geldt zeker voor deze heren. Maar 
wat gebeurt er nu met de uitslag van de 
enquête? Misschien verdwijnt alles in de doof- 
pot na wat partij-politiek gekrakeel; maar ook 
is het mogelijk dat er nu zo’n industriebeleid 
komt, dat steunmaatregelen werkelijk tot be- 
houd van werkgelegenheid leiden. Wij zullen 
voor dat laatste knokken. Zeker is in ieder 
geval dat dit initiatief van de CPN een enorme 
politieke betekenis heeft gekregen. Dat is de 
CPN ten voete uit: „Initiatieven nemen om 
samen met anderen verborgen zaken boven 
tafel te halen en om samen met anderen macht 
te vormen voor het tot stand brengen van een 
betere maatschappij.”

De CPN in de 
Spaarndammerbuurt
De buurt is in de afgelopen 10 jaar heel veel 
verbeterd. In de strijd voor die v^betering 
speelden communisten een belangrijke rol. De 
nieuwe „Henk Curièrekade” in het woonge- 
bied op het oude industrieterrein herinnert ons 
er aan. Samen met anderen is er veel volbracht. 
Onlangs nog het Sociaal Medisch Dienstencen- 
trum. In het CPN-buurtactie-programma van 
1974 werd dit centrum als buurteis genoemd en 
in 1984 gaf de CPN-wethouder Tineke van den 
Klinkenberg het groene licht voor de bouw van 
het Sociaal Medisch Centrum in de Houtrijk-
straat.

Aan de stadsvernieuwing in de Spaarndammer- 
buurt wordt nu zo’n beetje de laatste hand 
gelegd (alhoewel er nog allerlei knelpunten 
zijn). De woonomgeving is wat meer op de 
voorgrond getreden. De CPN is hier meestal 
geen initiatiefneemster, maar wél ondersteunen 
we de buurteisen (bij voorbeeld met een 
buurtpagina in De Waarheid over de IJ- 
boulevard).

Het politieke leven  
in de buurt
De CPN is internationaal gericht. Het verdedi- 
gen van buurtbelangen is voor ons niet het 
allerbelangrijkste. Wèl is de buurt als wooncen- 
trum (en het bedrijf als werkcentrum) uit 
democratisch oogpunt erg belangrijk. De arbei- 
ders, andere werkers en ex-werkers in de 
buurten moeten de politiek naar de hand 
kunnen zetten. Dat is een democratische eis. 
Als we door onderlinge diskussie tot eenheid 
kunnen komen staan we sterk tegenover de 
overheid en het kapitaal. Hiervan willen we een 
hoofdpunt maken. We hebben een prachtig 
zaaltje in de Knollendamstraat 2, dat een
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ADRESSEN/
SPREEKUREN

Het maatschappelijk werkteam voor de Spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot
11.30 uur, Polanenstraat 1, tel. 842530;
op maandag en woensdag van 10.00 tot 11.30 
uur in Bokkinghangen, Barentszplein 65.

Buurtmaatschappel^k werk, buurthuis Verzet
Spreekuur: dinsdagavond 18.30-20.00 uur 
Hembrugstraat 156a, tel. 840124

Hu؛sartsen:
Barend v. Duin + Joop ?ooi
Tasmanstraat 9, tel. 828552;
B. Goslinga
Sociaal-medisch centrum Bokkinghangen, Ba- 
rentszplein 65, tel. 237417;
F. Garnier
Zaanhof 1^3, tel. 828996;
D. de Vries
Nassaukade 2, tel. 840133.
Spreekuren: afspraak maken tussen 8.00 en 
11.M uur. Avond en weekend: Centrale Dok- 
tersdienst, tel. 642111, uitsluitend voor spoed- 
gevallen.

Spreekuur buurthuismaatschappelij'k werkster
Loes van Hilten 
Buurthuis De Piraat
Maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Woens- 
dagochtend telefonisch, tel. 247589, Rogge- 
veenstraat ٥ .

Wijkverpleging
Maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur 
Zaandijkstraat 13, tel. 840031.

Wijkpost voor bejaarden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9.30 tot 11.00 uur
Spaarndammerstraat 141. tel. 829694. 

Burenhulp
Dagelijks van 12.00 tot 13.00 uur bereikbaar. 
Haarlemmerdijk 58, tel. 261208.

Opbouwwerk
Telefonisch bereikbaar: Polanenstraat 174, tel. 
860578.

Comité Wijkverbetering Spaarndammerstraat
(CWS)
Spreekuur: dinsdag, woensdag en donderdag 
10-12 uur
Spaarndammerstraat 143, tel. 825853.

Wijkopbouworgaan Spaarndam w o o
Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur 
Polanenstraat 174, tel. 829773.

AdvocatencollectiefSpaarndammerbuurt
Knollendamstraat 11-13, postbus 14732, 1001 
LE Amsterdam, tel. 868687 
Spreekuren: maandag van 16.00 tot 18.30 uur in 
de K ^lendam straat.

Sociaal Raadsman
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 18.30 
tot 20.00 uur
Knollendamstraat 87, tel. 829302 tussen 14.00 
en 16.00 uur.

Wo^ngkommissie
Spaarndammerstraat 143, tel. 866712 
Spreekuur: WO.-avond van 18.30-19.30 uur; 
vr.-ochtend van 11.00-12.00. Alle bewoners van 
partikuliere woningen zijn met klachten over 
hun woning welkom bij de woningkommissie.

Voorpost bureau b^uurskontakten
Maandag en woensdag van 10.00 tot 13.30 uur 
Tasmanstraat 11a, tel. 5523471■

Fysiotherapie Bokkinghangen
Dagelijks van 8 tot ca. 15.00 uur, woensdag 
alleen ,s morgens van 10-11 uur 
Barentszplein 65.

Schoolmaatschappeiyk werk, het ABC
le Nassaustraat 5, tel. 860324 of 860346.

Openingstijden c w s
veranderd
per 1 december 1984

Om ook die mensen, die overdag werken, in 
staat te stellen met hun vragen bij het c w s  
langs te komen, hebben we het spreekuur van 
donderdag verschoven en uitgebreid.
Dit betekent dat het spreekuur valt op: 
dinsdag van 10.00-12.00 uur 
woensdag van 10.00-12.00 uur 
donderdag van 16.00-19.00 uur.

— —  »» ■5

de ١ kunst ؛١
houtrijkstraat

kunstwerk

Het beeld als ‘م،مل{هء
Weinig mensen weten dat er in de Houtrijk- 
straat voor nummer 140 een poortje leidt naar 
een schitterende binnentuin. Deze tuin is door 
de omwonenden ontworpen op de plaats van de 
voormalige plasticfabriek. Het ligt in de bedoe- 
ling dat dit gebied ook toegankelijke wordt 
voor alle omwonenden, moeders met kinderen 
en ouderen.
Maar dan moet de gemeente er wel voor zorgen 
dat het terrein ’s avonds afgesloten en ’s mor- 
gens geopend wordt. De gemeente heeft toege- 
zegd dat hiervoor een parkwachter van het 
Westerpark zorg kan dragen. Het is echter nog 
onzeker of de gemeente zich aan deze afspraak 
met de bewoners houdt. Druk op de ketel blijft 
nodig!

Iets anders: begin december vond een feestelij- 
ke onthulling plaats van een kunstobjekt, dat 
de ingang van de binnentuin duidelijk mar- 
keert. Het zijn een tweetal, door Auke Bijlstra 
ontworpen, speerpuntvormige pilaren, die ook 
van veraf duidelijk aangeven, dat er op die 
plaats iets bijzonder aan de hand is. Kleuren: 
blauw-zwart, dus?

Werkgroep woonomgeving

informatie en 
dokumentatie
Graag zou ik de aandacht willen vestigen op het 
volgende:
Sinds enige tijd staat er in de Info-ruimte van 
het Wijkopbouworgaan Spaarndam Polanen- 
straat 174, een grote kast met alle mogelijke 
informatie en dokum entatie materiaal.
De meeste folders die er liggen zijn er om 
meegenomen te worden; maar de meeste men- 
sen die langskomen en in de kast kijken, weten 
dat kennelijk niet want alles wordt weer keurig 
teruggelegd.

Dit is niet nodig, onder de leesplanken liggen 
hele stapels van de folders die buitenop liggen 
uitgestald. Deze kunt u ongevraagd meenemen. 
Een greep uit de informatie/dokumentatie: 
materiaal over de gemeente; materiaal over 
andere buurten (wijkkrantjes of jaarverslagen) 
deze alleen ter inzage; informatie over uitkerin- 
gen, mogelijkheden tot scholing in de buurt en 
daarbuiten; programma’s van verschillende in- 
stellingen in de buurt; periodieken met infor- 
matie over, voor en door buitenlanders, vrou- 
wen en jongeren; materiaal over anti-racisme/ 
anti-facisme; de buurtkrant, enz. enz.
Komt u eens langs en geeft u ons suggesties 
voor uitbreiding van het assortiment.
In de nabije toekomst willen wij ook eens 
kijken of de dokumentatie uitgebreid kan 
worden met een aantal boeken of tijdschriften 
die mensen zelf niet zo snel aanschaffen maar 
die bij het aktief zijn als vrijwilliger of ander- 
zins van dienst kunnen zijn. Ook suggesties 
hiervoor zijn welkom.

Tonny Mulder

BIJSTAND
Er zijn twee soorten bijstand, de algemene en 
de bijzondere.

Algemene ofwel 
gewone bijstand
u kunt voor bijstand in aanmerking komen, als 
u zelf niet in staat bent u in de kosten van 
levensonderhoud te voorzien. De normbedra-

voor (e^ht)paren /  1446,90 per maand;
voor alleenstaande ouders /1302,20;
voor alleenstaanden van 23 jaar en ouder

/ل0ا2,85ث
voor alleenstaanden van 18 tot 23 jaar gelden 
aparte bedragen.
De normbedragen worden op 1 januari en 1 juli 
steeds aangepast. Boven het normbedrag wordt 
een vergoeding ontvangen voor de premie voor 
een vrijwillige of bejaardenverzekering van het 
ziekenfonds (maar niet met aanvullende pre- 
mie) plus vakantiegeld dat eenmaal per jaar 
wordt uitbetaald. Iemand die minder inkomen- 
sten heeft dan genoemde bedragen, vermeer- 
derd met een eventuele vergoeding van de 
ziekenfondspremie, komt voor (aanvullende) 
bijstand in aanmerking. Bijvoorbeeld alleen- 
staande vrouwen met alleen AWW kunnen 
aanspraak maken op die aanvullende bijstand. 
Ook mensen met een AAW-uitkering kunnen 
in sommige gevallen aanvullende bijstand krij- 
gen vanwege de hoge vrijwillige ziekenfonds- 
premie die men moet betalen. Gehuwden 
onder de 23 jaar met een minimumloon zitten 
met hun inkomen vaak onder de bijstandsnorm 
voor een gezin.

B^zondere bijstand
Soms moeten er noodzakelijke bijzondere uit- 
gaven worden gedaan die zo hoog zijn dat ze 
niet uit eigen inkomen of bijstandsuitkering kan 
worden bekostigd. Het gaat hier dan niet 
grote uitgaven die iedereen wel eens heeft zoals 
een kachel, meubels of verhuizing maar om 
noodzakelijke extra kosten wegens ziekte of 
sociale omstandigheden. Bijvoorbeeld een aan- 
gepast bed, nachtverpleging, dieet, vervoer etc. 
De gemeentelijke Sociale Dienst bekijkt wie er 
aanspraak kan maken op die ,,bijzondere” 
bijstand. Het kan best blijken dat de kosten 
voor rekening komen van bijvoorbeeld het 
ziekenfonds of AAW, waar dan naar wordt 
verwezen. Bij de toekenning van de bijstand 
gaat de Sociale Dienst eerst na wat er zelf kan 
worden betaald (de zg. eigen draagkracht). De 
jaarlijkse kosten moeten meer zijn dan het 
momenteel vastgestelde (drempel)bedrag van 
/  171,05. Aanvragen worden steeds individueel 
bekeken en moet men indienen bij het receptie- 
kantoor van de Gemeentelijke Sociale Dienst 
in de buurt.

Eigen vermogen
Bij de beoordeling voor het al dan niet in 
aanmerking komen voor de algemene of bijzon- 
dere bijstand wordt ook gekeken naar het eigen 
vermogen. Volgens de Algemene Bijstandswet 
mag u een ,,vrij te laten eigen vermogen” 
houden, evenals de rente daarover. Dit bedrag 
wordt ieder halfjaar aangepast. De hoogte van 
het vrij te laten eigen vermogen is:
- /  15.200 voor gezinnen;
- /  7.600 voor alleenstaanden en thuis- 
inwonenden
٠ /  9.200 voor echtparen in bejaardentehui- 
zen;
- /  4.600 voor alleenstaanden in bejaardente- 
huizen.
Voor mensen met een eigen huis geldt een 
andere regeling.

Zaterdag 16 februari de

VIJFDE
P00RTJESL00P
door de huurt 
2 km, 3,7 km en 9,3 km.
Start 12.00 uur Bredluskomplex. 
Deelname gratis.

Dagopvang/ 
Dagverzorging 
inde Bogt
Hoewel aan de wijkgerichte funkties van het 
verzorgingshuis de Bogt al eerder aandacht is 
besteed in deze buurtkrant willen wij apart 
aandacht besteden aan de voorziening dagop- 
vang/verzorging daar wij van mening zijn dat 
deze nieuwe voorziening voor oudere buurtbe- 
woners in een aantal gevallen een uitkomst kan 
betekenen.

Dagopvang:
is een voorziening die bestemd is voor ouderen 
die nog zelfstandig wonen maar door een aantal 
oorzaken, b.v. eenzaamheid, behoefte hebben 
aan kontakt met andere buurtbewoners.

Dagverzorging: is bestemd voor ouderen die 
zelfstandig wonen maar hulp nodig hebben bij 
een aantal dagelijks terugkerende handelingen. 
Deze opvang is bestemd voor ouderen die 
wonen in de spaarndammer- en Zeehelden, 
Staatslieden en Hugo de Grootbuurt.

Ouderen vanaf de leeftijd van 65 jaar kunnen 
van deze voorziening gebruik maken.
De dgerzor^ng /opvang  is open van maandag 
t/m vrijdag van 10.00 uur *s morgens tot 16.00 
uur ’s middags. Deelname is voor minimaal 2 
dagen per week. Voor degenen die niet zelf- 
standig naar de Bogt kunnen lopen, kan ver- 
voer worden geregeld, u wordt dan gehaald en* 
gebracht.

Kosten
Algemene kosten per dag, inclusief maaltijd en 
koffie en thee /  10,—، Vervoer, heen en terug 
/  3,--. Totaal /  13,—. Voor bezoekers die geen 
gebruik maken van één van de gezinszorginstel- 
lingen geldt bovendien nog een minimumbij- 
drage voor de gezinsverzorging van /  3,~ per 
week.
De bezoekers van de dagopvang/verzorging 
kunnen rekenen op de deskundige aandacht 
van 2 bejaardenverzorgsters die speciaal voor 
deze voorziening zijn. aangesteld. Bezoekers 
kunnen desgewenst worden geholpen met een 
bad- of douchebeurt en verder kan er gebruik 
worden gemaakt van alle mogelijkheden die het 
verzorgingshuis te bieden heeft zoals ook van 
de kapster en pedicure.
Indikatie voor deze voorziening geschiedt door 
een medewerkster van de GG & GD, afd. 
Sociaal Medische Zorg.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: 
Ank Plak, de Bogt tel. 861131. Marja Gevers, 
Wijkpost voor Bejaarden, tel. 829694.

Tegen Lubbers
Een oproep
Aan de buurtbewoners van Spaarndam.

Een aantal mensen wil een aktiekomité oprich- 
ten om gezamenlijk een vuist te maken tegen de 
sociale afbreuk waar deze regering mee bezig 
is.

De rijken worden rijker en de armen worden 
armer. De arme mensen zijn de mensen die in 
een arbeiderswijk wonen en dat zijn wij.
Wij komen bijeen op 29 januari in het CPN- 
gebouwtje om 20.00 uur, Knollendamstraat 2. 
Wij wensen u een goed 1985 toe in een 
Nederland zonder kruisraketten.

Rein de Jong, Hembrugstraat 163 
Dirk Brouwer, Hembrugstraat 301 
Mien V. d. Meyden, Spaarndammerstr. 794.
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GELUKKIG WGRDT HET PROBLEEM 
STEEDS MEER ONDERKEND.
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GAMBLERS ANONYMOUS IS EEN 
GROEP MENSEN DIE WEKELIJKS
BIJEENKOMEN OM IETS TE DOEN 
AAN HUN GQKPRQBLEMEN EN 
OM ANDERE DWANGMATIGE GOKKERS 
TE HELPEN HETZELFDE TE DOEN.
DEELNAME AAN DE GROEPS- 
GESPREKKEN KOST NIETS, HET 
ENIGE VEREISTE VOOR DEELNAME 
IS DE WENS TE STOPPEN MET 
GOKKEN.

KANS 0? BUÜRTTRACÉ IJ-BOULEVARD
sprak namens de buurt en het overleg, want de 
overeengekomen w o o inspreker was helaas 
zijn spreektijdstip vergeten...
De plannen zien er als volgt uit: vanaf de 
Centrale Hemweg, Haparandaweg, Gevleweg. 
Die weg moet verlengd ten koste van een loods 
en van de Minervawerf, die toeh al op de 
slooplijst staat. Die verlengde Gevleweg komt 
uit bij de brug op de Houtmankade. Via die 
brug moet de weg dan met een seherpe boeht 
om de pakhuizen heen naar CS.
Desnoods moet het voorste stukje van Het 
Veem gesloopt worden. Zo wordt voorkomen 
dat de Van Diemenstraat een veel te drukke 
verkeersader wordt. Nu al wordt de leefbaar- 
heid van de gerenoveerde Zeeheldenbuurt ern- 
stig aangetast door het verkeer en de gevaarlij- 
ke stoffen.
De variant van het Vooroverleg moet nog 
worden uitgerekend. Dat moet de subcommis- 
sie doen. Mogelijk komt dat zo’n tien miljoen 
gulden hoger uit dan de Vlis-variant. Maar dan 
staan wél alle betrokkenen achter het plan, ook 
binnenschippers en Kamer van Koophandel. 
Volgend jaar zomer moet de subcommissie 
klaar zijn met haar werk. Het Vooroverleg 
volgt de ontwikkelingen met argusogen.

De raadscommissie van bijstand voor verkeer 
heeft besloten opnieuw een commissie in te 
stellen voor de Y-Boulevard. Deze subcommis- 
sie moet de nieuwste variant, opgesteld door 
buurt, Kamer van Koophandel, Raad voor 
Verkeer, A ’dam City en binnenschippers, toet- 
sen op haalbaarheid.

Dit betekent een overwinning voor het Voor- 
overleg ¥-Boulevard, dat alle niet-ambtelijke 
betrokkenen verenigt. Op het wijkopbouwor- 
gaan wordt geregeld overlegd. De groep had 
zich al teruggetrokken uit de begeleidingscom- 
missie, die ten slotte alleen nog uit ambtenaren 
bestond.
Die commissie moest het plan van Van der Vlis 
uitwerken: een tweebaansweg over een dam 
langs de Houthavens, en dan dwars door de 
Zeeheldenbuurt over de Van Diemenstraat. 
Buurt, bedrijven en schippers vertikten het om 
te praten in een club, waarin ze niet met eigen 
argumenten mochten komen. Planologe Anne- 
ke Hakkenberg verweet de gemeente in de 
verkeerscommissie met twee maten te meten. 
Mede door haar betoog kreeg het Vooroverleg 
Y-Boulevard de meeste raadsleden aan zijn 
zijde. A. Barél, schippersvertegenwoordiger.

ا د ج أ ي ت ة م; ا م م م ا ق أ م م ، إ ل ن م م ز غ ئ س خ آ

ا د ن قررت بع ا ا بلدي رب ب برا ا غلق م مت  

ت زا ئ ط في لمرجوؤ ا لدوش ا را ط بحي ن  

ت رندا سبا ب مربيور ا ا لب خثغ تخوم لدي ا لت  

ه م ا ب ح ق ا ن ا وكما من ل ذي ن أ صرحت لبل  

مكن غير لدوش ا uدا ر سنمرا ا ا م أب ديت ما ب ن  

ا ا عدد ن وئا ك ن ا ن ل دي ن ل و سل uدا ين

ح ا ن ا لى ا نخغض ا لدوش ١ را س بجن ما مح بت

ض 75 و 70 ا من ث } في عجوزا وة س  

ئ ا خب ت ا ن ا مع ل ي للبي د ة 20 تأ خلد  

م مض كل على uدم لدوش ا uدا في يت مي و

ا ب ي ل1ا م إل دفت ى لسن يدال

د ن با ٠ ر لغرا ا uدا يتغ  

ر ا فعلى ت ا uدا ن ا ا من مجموعن مت ثا لحق من ر ل

ة ن وا ب مدبي ول } مبا ل منربي م حما مشرئ لرة ب  

ز زي ر ا uدا لتع من ي وا ل ن لد و في م حما ول ا بك  

ا ١ د ر ا وفي ٢ س د ول ا ا ثرر كما م م ن ل و ر د  

أ ن ن ب ق وصبغن وجم دو م لحما ا uدا يكو تخليدي  

ن ا عربميأ منربي من منا ا لغمير وا ربن ولل ربت ل  

ئ ا مدا ن ا ر مث ة ئدلى بنفسم ل ا ا نالن م ق  

س (رأ وuي ئ مط تالتق اي س ط و دو س

ة صبغخ خ مغربي ل الثما ا روش (رج تغليدي

٠ f L . . , > J l ا ا ) ) (3) من ة ل رب  

ى ١ ن ا {د ئ ا uدا من ل ر م ص ن ٢ لحما ا uو ل  

ل فشل ف ا ب } ئ ا uدا من ل ر ق uو لعش خل  

ة صيغة دو خاص ن مكا ة مغربي ل ومما عربي لي  

ن نمخى ال وكي ت دا وعا مردي ي ا غي مت م لعنا  

م وا د ي وا ء الحيا ا ر وديا ل م لت ما ال ل  

إ ف نتصرف ن ا ني ا ء نثا عا كي ب كأجا ألنت ت

ا ملع ح ا دا ن وتغ د ت ا لي م ا ول ب ا ة لح مختلف

ن٠ ن ا ع دبي م ول } م ١ كل ل ح م ش في إلل ا  النق

مو ح ال ش م ال ى  الف

ا د ر دن١ ذرى و م د د ا م ر ردليص امن

ر ٧ ممرا و ي ا لد ع ا ا دا ص ي دا في لنن ميو  ل

ا“ لدي ا ا ١ في يلعب ما ا ط و م ٠ جربن ل

٠ ل سلغا ا روش

ة في ا ا مدين رب ر عدد بوجد م مت  من كبي

منا ا ر دبا ة ل  ب با الكن ل الطغا ا د ردا وا ن

منا ا ل لالطغا ط ا ر دا التوجد ربن ل  واحدة نت لح

uدا حد وا ل محكا ا روض و ا ب ا uو و ج وحيد ا ل ل

ظا ضب أ دي م الى ا ل ق في لتغك  روض ط

ل طفال ال أ1ا ك ال ا ذ ظ ط ارىن ان د م ل ان م ال

ن م ا مباشرة سيوءديخد م اس وألبن ا اليتن ج  ل

م ا في } ميت مناضحخ م بعا وا ل م  قع موا عن ل

ج١ م ورثط ل م د م ان دن د

{م نحكا وا {م مع ك ض ا بعض منا لبع ة ك  ٠ رب

ب وبحا ل ن رنم ما ك ئ ا uدا بيت اجا من دك ر مخ  ل

ا ا Á لثن ة وا ذي وي مب ب لجا ١ ك uنا ل ي ١ ن ع ما  مت

ي ا د ف ل ي س ا ١ ف ا ا ر ت ط ب ت ل ى ل ل م أ و  

ر وفي ل ا ت م ت وا ن لشبا ا من لمجموعة ل ا اب لث

ة رب ا م ا ال ك م س ا ص م ا . ا ح ا س

م م ا مكا ا ل ا ت ني ق ين ا ا بع ر د ن L.ل د ا ل u د ر  ٠ ي

ا م ب ا ا ص ب م ا لل ائن ا ف u را ن ن رك  ك

مع لدي ا عمومي ن كعا فع نجت ا يعك ك لن  كدر

ن ل نش ننا ا ل من ي^عنا ما ك اك  جعاعين مث

ة ي وفردي م ونقد ك ف ا وتا ا كبل ا ا تن  رغت لن

ي في !٣٠نغل ا احض مناح ي ال } ال  ٠ و

ى و م لحما ا م

م
ظ م مستردا أ فى ث ي

م'‘ ايب ءن ونمحتين

ق في ا ا مدين د ر }  100*000 لي حوا يوجد م م

ما ١ من ن ا ص ل دي ن ل و س ا عن ست مك  ٠ ل

را ة ننف ق ا لالزم موجود ا لكني ة ؛ل دين م  ب

ت ١ م مستردا ا ر تدا تخد ع خاصت بي زي و  لت

ة لسكنى ا ريق ط ت ب طي را وئ م ي ا دي ي لت غ ر  ت

ميع ا ه uا ن ا لج ا ا ت د ر لت على جدا صعبت بي

ص ا ب م لنا و uدا يب ب و م في ب ب

ت وبا ي صع ص ا أ ا ن ا لن دي ن ل و محت ن يب ع

م ض ك - ل ا

ب ب ا دم ول ا ة نجزت ا ي ى ا مملح خئ ة ل دين م  ب

ا ا د ر } ت م م ا ة با كتيب ق ا للغ ي ا لعربي  لت

ل عدى تحتوي ت ا ك ما و معل ق فما ل  يتعل

ب،حتعن با ى ا ل كن ما ل ت ك مل ة مدم ع ح مل  ال

ب مكا على ئ ت ر م وف دي ل لتق ة ا ك د ع ا م  ل

ل نيت لكا ا ن ا لك دي ن ل و ى ا عن يبحت  لكن

ب لعكا ا ومدم ل مفتوحة ت ت ا ماعدا يوم ك ج  ل

 ٠ والخد

ح ا س ا ات وث ٠ ا

ل م ك و ن ي ق ا م ة30 الع ى ا صباحا م ة غا ل  ي

ا00 ة م م و زي االوكل و ء ز ل االربعا ا ءت1من

ت5م00 اي ء ى ا9م00 ال

مكا ا uدم ن ا ب ل ل ت م ت ا مل كا •دلى تع ا م و لعل

ن المروربت الك ءن ن >ني ا م الل ل لك ك ول

ج من ا يحتا م ن ل م د ف ري ت ي ما و لموص ا حول معل

ئ ر ا م و مدك ن اعالم ل مك ل ن ا ل ي م ى يت حد با

ب ت ا ك ة م ح ل م ى ا م غ ك س ي ل ت ف ا ت و ت ١ أ م و ا ر م ل  

ن موعد بدو

ن منا ي ى ١ بمصلحة و ا با دكن د ر } ٠ م م
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وسط ا

{ا ا  ٠ تف ل

ن ا من من-ترح ك لجممت ا لى ١ الفي دل من و

ة0 لساعة ا ا وم  ءال زوا مكأ00 بت غا لى ١ ا م

ء يوم وكل ت االربعا >،االع ى آ7م00 م  ال

ة 1و00 غاي

مك لنسبت با ما ا ا ا ل شما ن 1ل رب ش م تت م ي

ى ظل ا ان م س ا طقب اال م } ٠ل
B ا2] u i k s l o t e r m e e r p l e i ٨ 
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مح ل منت ت ا ماعدا يوم ك ك لخد وا لي  ودل

ت ا من  الم زوا 12م00 يت غا لى ا u8ؤم الع

لى ا ا7م00 عة ٧ ا من ء الربعا ا يوم وكل

ا م "ك مشلك م ب االت م ي1س ز ك ر م ال شب  الل

ن ا و اف
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R ektifikatie
In de vorige buurtkrant is abusievelijk boven 
het artikel ,,ze krijgen kinderen aan de lopende 
band” , pag. 6, de kop ,,VOOROORDEEL” 
weggevallen. Hierdoor wordt er iets gesugge- 
reerd dat we juist trachten tegen te spreken. 
Wij betreuren deze fout in hoge mate en bieden 
daarvoor onze excuses aan.

De redaktie



KINDERBOERDERIJ IN PROBLEMEN

kantine Kinderboerderij

gemaakt dat de boerderij geen partikuliere 
instelling is. Bovendien een plek waar j^ g e - 
ren van 12-16 jaar ook komen, is meteen een 
plek waar wel eens wat gebeurt; hierdoor 
laten buurtbewoners zich afschrikken.

Staan buurtbewoners nog wel sympathiek 
tegenover de boerderij? Cor twijfelt daar niet 
aan. Hij is van mening dat er wel kritiek is, 
maar dat men op zich de boerderij wel ziet 
zitten. Hij hoopt dan ook dat zijn oproep in 
deze krant resultaat zal opleveren, anders is 
de kinderboerderij Spaarndam inderdaad; 
verleden tijd. Krijgen nieuwe mensen wel de 
kans om op een andere manier met de 
boerderij om te gaan?

Cor zegt dat de zaak helemaal open is; iedere 
funktie is beschikbaar ook die van hem als 
voorzitter. Het nieuwe hestiiur kan dus ook 
een ander beleid gaan voeren als ze dat 
wensen. Voorwaarde is echter wel dat men 
zich voor langere tijd wil inzetten voor de 
boerderij. Men moet zich ook niet vergissen 
in de zwaarte daarvan: 7 dagen per week 
moeten de dieren verzorgd worden.

Een beheerder kan veel doen, maar het 
gemeentelijk beleid stelt vrijwilligheid als 
uitgangspunt.

Konklusie
De kinderboerderij heeft bestaansrecht; er 
dienen dan minstens 20 mensen zich in te gaan 
zetten zowel als bestuurslid en als werker op 
de boerderij.

Wordt dit aantal niet gehaald dan kan het 
bestuur hieruit de konsekwenties trekken: 
tenslotte blijft het gemeenschapsgeld dat naar 
de boerderij gaat.
Suggesties zijn ten alle tijde welkom.

Joger de Jong

E en g esp rek m et de v o ^ z itte r

Naar aanleiding van de oproep van de voorzit- 
ter van de kinderboerderij om de opheffing 
van deze boerderij te voorkomen, hadden we 
een gesprek met hem over de geschiedenis en 
de problemen van dit moment.

Geschiedenis
c©r Thesing geeft in het kort aan h©e de 
kinderboerderij tot stand gekomen is. Er was 
een buurtbewoner, Nico Blesing, die zijn 
duivenhokken ergens kwijt moest en daar- 
voor een stukje grond kraakte. Zijn buurman, 
Willem Soolsma, had enige paarden voor zijn 
kinderen die op dat stukje grond geplaatst 
werden. Dat heette vanaf toen ,,kinderboer- 
derij” .

Spoedig daarna moest dit stukje grond plaats 
maken ٧٠٠٢ de uitbreiding van de lijnwerk- 
plaats. Samen met het wijkopbouworgaan is 
toen de huidige plek, aan de Spaarndammer- 
dijk, van de gemeente verworven. Er werd 
een paardestal en een hooischuur gebouwd; 
de duivenhokken werden verplaatst. Om aan 
geld te komen werd er een stichting gevormd, 
waardoor van de gemeente geld voor de 
exploitatie af kon komen.

De eerste jaren werden gekenmerkt voorna- 
melijk door geldzorgen. De aktiviteiten lie- 
pen toen goed b.v. pannekoekbakken, kaas- 
maken, schaatsen etc. Scholen bezochten met 
een zekere regelmaat de boerderij.
Via de jubileumkommissie van het w o o 
werd een caravan ter beschikking gesteld. 
Later kwam er subsidie los.

Toen hadden al veel vrijwilligers bezwaren 
tegen de partikuliere bezittingen op de boer- 
derij. Daarom werden de paarden, overige 
dieren en gereedschap door de stichting over- 
genomen. Alleen de duivenhokken bleven in 
partikuliere handen. Bestuur had daar geen 
bezwaar tegen, voor vrijwilligers bleef dit 
echter een punt.

Daarbij kwam nog dat degene die daar bijna 
dagelijks was, familie op bezoek kreeg die 
ook hun kinderen meebrachten. Dit gaf het 
beeld naar buiten toe als was de kinderboer- 
derij een partikulier bedrijf.

Problemen nu
Wat is er nog meer mis dan het feit dat 
mensen zich er niet thuis voelen?
Eén van de problemen is dat b.v. kinderen al 
jaren op de boerderij komen, zich daar thuis 
voelen, doen alsof hetgeen er is hun eigen 
bezit is en daardoor het voor andere kinderen 
moeilijk maken zich er thuis te voelen. Dit 
wordt dan nog versterkt als ouders zich er ook 
niet op hun gemak voelen.
Waarom heeft het bestuur dat niet veran-
derd?

Cor zegt dat het bestuur dat niet kan verande- 
ren. Je kunt als bestuur niet zeggen tegen de 
beheerder dat hij geen familie kan ontvangen. 
Het bestuur kan terecht verweten worden dat 
zij te weinig naar buiten toe bekend hebben

INTERNATIONALE 
VROUWENDAG 1985

v v

؟

herkennen ongeacht hun achtergrond of 
nationaliteit.
We zijn uitgegaan van het standpunt dat 
vrouwen eigenlijk over heel veel deskun- 
digheid / vaardigheid op het gebied van 
woninginrichting, pedagogie, psycholo- 
gie, kledingproduktie, management en 

. economie, die in het dagelijks leven door 
vrouwen wordt opgedaan omdat zij het 
zijn die het huis leefbaar maken, de 
kinderen opvoeden, haar man en kinde- 
ren emotioneel opvangen, de sociale 
kontakten onderhouden, zorgen dat ie- 
dereen er netjes gekleed bijloopt ook als 
de kleding niet in de winkel gekocht kan 
worden omdat dat te duur is, het gezin 
runnen en zorgen dat ze van het huis- 
houdgeld rond kunnen komen ook in 
deze tijd van inkomensverminderingen. 
Wij kunnen nog veel vrouwen gebruiken 
die mee willen helpen aan de voorberei- 
dingen en vrouwen die op 8 maart zelf 
iets willen doen. Vrouwen die aktief 
willen meedoen om deze dag tot een 
geslaagde feestdag voor vrouwen uit de 
buurt te maken.
Een dag waarop vrouwen onder elkaar
kunnen discussieren of gezellig met el- 
kaar kletsen en ook nog kunnen genieten 
van een uitgebreid cultureel programma. 
Voel je daar iets voor meld je dan aan op 
het WOO Spaarndam Polanenstr. 174 of 
bel even 829773 vraag naar Ineke, Emmy 
of Tonny.

Tonny Mulder

Na het enorme succes van de 8 maart 
viering vorig jaar in het Polanentheaer, 
is er nu weer een groep vrouwen uit de 
buurt aan het werk gegaan om de viering 
van 8 maart 1985 voor te bereiden.
Deze groep bestaat uit vrouwen van 
verschillende nationaliteiten en er liggen 

. op dit moment al een aantal voorstellen 
voor de programmring die deze samen- 
stelling van de groep weerspiegeld.
Een greep uit de voorstellen:
Een cabaret optreden van Astrid Roe- 
mer, een optreden van de Ladies of 
Swing (dezelfde vrouwenband als vorig 
jaar), een optreden van een Marokkaan- 
se vrouwen dans/theatergroep en ga zo 
maar door.
Verder een discussieprogramma rond 
het centrale thema (waar ik nog op terug 
kom) de vertoning van een zelfgemaakte 
videofilm en een tentoonstelling rond 
vrouwen en wonen.
De bedoeling is er weer een hele dag van 
allerlei aktiviteiten door en voor vrou- 
wen van te maken.
Het centrale thema rond deze 8 maart 
viering in de spaarndammer- 
Zeeheldenbuurt zal zijn:
De positie van vrouwen in hun gezin/ 
huishouden, de seksegebonden rolpatro- 
nen daarbinnen en vrouwen en wonen en 
woonomgeving.
Voor dit thema is gekozen vanuit de 
gedachte dat grote groepen vrouwen uit 
de buurt zich hierin zouden kunnen

? ? ?
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Touwen) gesloopt moest worden, werd het 
terrein weer vrij toegankelijk. Later werden 
ook de fundamenten van de loods gesloopt en 
werd tegelijkertijd een stuk damwand aan de 
Zoutkeetskracht verwijderd. Daardoor ont- 
stond een open verbinding tussen het verontrei- 
nigde Batco-terrein en het grachtwater. De 
zaak liep helemaal uit de hand toen de KTA 
(Kabel Televisie Amsterdam) in verband met 
werkzaamheden slib uit de gracht op het 
Batco-terrein ging brengen. Omwonenden be- 
gonnen zich toen echt ongerust te maken.
Over deze zaak zijn door Evert Verhagen, 
duo-raadslid voor de PSP, vragen gesteld aan 
B&w. In de beantwoording van die vragen 
laten B & w weten de ongerustheid te delen en 
het hekwerk zo spoedig mogelijk te zullen 
herstellen. Verder heeft men, via de Dienst 
Openbare Werken, aan KTA de opdracht 
gegeven het grachtenslib op een verantwoorde 
wijze te verwijderen en het dus niet terug in de 
gracht te gooien! B & w laten verder weten dat 
de kadewand begin 1985 door middel van een 
stalen damwand zal worden hersteld. Versnelde 
oplossingen worden niet nodig geacht.
Een ander probleem is dat over het voormalige 
Batco-terrein een ontsluitingsweg voor het 
Realeneiland wordt aangelegd. B & w  laten in 
antwoord op de vragen weten dat die weg klaar 
moet zijn als met de sanering van het terrein 
een aanvang wordt gemaakt. Bij de aanleg 
zullen echter ter plaatse van de nieuwe weg de 
nodige saneringsmaatregelen worden getroffen. 
We zijn benieuwd of tijdens al die toekomstige 
werkzaamheden de nodige veiligheidsmaatre- 
gelen voor de omwonenden in acht zullen 
worden genomen!

Henk Grool

BATCO
PSP-duoraadslid stelt vragen over de verontrei- 
nigingen op het BATCO-terrein tussen de 
Realengracht en de Zoutkeetsgracht.
Wie een kuil graaft op het Realeneiland, zal 
een hoop rotzooi tegenkomen, o p veel plaat- 
sen is de grond door allerlei oorzaken veront- 
reinigd. Die oorzaken hebben niet alleen te 
maken met modeme chemiese technieken. Be- 
paalde verontreinigingen zijn afkomstig van 
werkzaamheden op scheepswerven, die zich 
daar in de 16e en 17e eeuw bevonden 
Momenteel wordt er onderzoek gedaan op 
verschillende terreinen op het Realeneiland. 
Bijvoorbeeld op het terrein van de Firma 
Touwen B.v. aan de Realengracht en ook op 
het voormalige fabrieksterrein van de Batco 
tussen de Realengracht en de Zoutkeetsgracht. 
Op dat terrein wordt een saneringsonderzoek 
uitgevoerd door het Gemeentelijk Centraal 
Milieulaboratorium in opdracht van de Dienst 
Hinderwet en Milieuzaken.

De eerste resultaten van dat onderzoek beloof- 
den niet veel goeds. Zowel de bodem als het 
slib in de gracht zijn sterk verontreinigd; de 
bodem zodanig dat eerst een dure sanering zal 
moeten plaatsvinden. Toen dat bekend werd, 
besloot de gemeente (of eigenlijk de Dienst 
Hinderwet) een hek om het terrein te plaatsen. 
Dat hek moest er voor dienen om argeloze 
voorbijgangers, maar vooral kinderen, te ver- 
hinderen met het terrein en dus met de gifgrond 
in aanraking te komen.
Toen echter in het voorjaar van 1984 een loods 
van Batco (die in gebruik was bij de firma




