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ه ب ر ي ؛ج لت ا

IN O R M A TIE B LA D  VOOR DE SPAARNDAMMER• EN ZEEHELDENBUURT I N H O U D  o . a . :

HELPVERLENINGSNIEUWS

BUURTPIATFORM TEGEN 
DE BEZUINIGINGEN
^aar aanleiding van een brandbrief over de toenemende afbraak van de a^ eiders, hebben gemeenschappelijke be- 

verworvenheden, zowel in algemene zin (b.v. de gevolgen van de huidige langen dus één gemeenschappelijke strijd, 

inkomenspolitiek van de regering) als op buurtnivo, toegestuurd aan 150 
buurtbewoners was een twintigtal buurtbewoners in het wijkopbouworgaan bijeen 
op 27 februari j.1. Besloten werd tot opriehting van een platform tegen de 
bezuinigingen.

VERSLAG VERGADERING WUKRAAD 

FOTOVERSLAG 8 MAART

NIEUWS ZEEHELDENBUURT

DEEL ة VERVOLGVERHAAL 
BUURTGESCHIEDENIS

VOH GERED
De bezuinigingen op Volwassenen op Herha- 
ling gaan niet door. De gem eenteraad heeft dat 
op 4 maart besloten. £ ٢ lag een motie die door 
de CPN, PvdA, PSP en PPR werd ondersteund 
£ ٢ hoeven dus geen ontslagen bij VOH te 
vallen en al de eursussen kunnen gewoon 
doorgaan. Dus we kunnen blijven leren in de
buurt.

In deeember werd nog in de gemeentebegroting 
voorgesteld om bij V O H  meer dan de helft van 
het geld weg te bezuinigen.
Met andere instellingen, die ook lees- en 
sehrijf- en taallessen verzorgen, zijn we actie 
gaan voeren tegen de bezuinigingen die ons 
allemaal te wachten stonden.
We hebben brieven gestuurd naar de gemeente- 
raad, we hebben gepraat met gemeenteraadsle-

£ ٨ we hebben een grote manifestatie gehad op 
31 jan. We waren daar met wel 800 mensen en 
hebben de politieke partijen duidelijk gemaakt 
dat we het geld dat werd wegbezuinigd, nodig 
hebben.

Instellingen in de buurt en buurtgroepen heb- 
ben ook hun steentje bijgedragen in de actie: de 
scholen, de buurthuizen, het A K Z, de wov, 
het woo, de dienstverleners en ga zo ^ a a r  
door. Zij hebben zich solidair verklaard met 
onze eisen. En het heeft geholpen.؟؟؟
Ook de andere instellingen; de lesgroepen voor 
buitenlanders, de Open School, de lees- en 
schrijfcursussen hadden net als V O H  te maken 
met bezuinigingen. Ook voor dit werk zijn 
oplossingen gevonden.
De bezuinigingen die de lessen aan buitenlan- 
ders treffen worden dit jaar opgelost, is beslo- 
ten in de gem eenteraad.
De bezuinigingen die de lees- en schrijfcursus- 
sen treffen worden gedeeltelijk opgelost, maar 
daar gaan we nog mee verder.
En de ontslagen die bij de instellingen zouden 
vallen, zoals bij de Open School, gaan niet door. 
Dat heeft de gemeente ons toegezegd.
H et is een prachtig resultaat van onze actie. 
Voor dit jaar kunnen de cursusgroepen gewoon 
doorgaan. De mensen die weer willen gaan 
leren, zoals taal, rekenen, lezen, schrijven, 
nederlandse taal voor buitenlanders, kunnen 
dit jaar gewoon doorgaan of kunnen beginnen.

Actiekomitee VOH.

Zelf meer doen
H et platform wil/moet de buurt mobiliseren en 
een ieder die onderuit wordt getrapt. £en  
vraag: ,,Kunnen wij iets doen tegen deze 
regering?” Antwoord: ,,Z eker؟” Wij moeten 
organiseren. De minimumlijders — zo worden 
we genoemd — moeten het weer zelf doen. £en  
verband leggen tussen de mensen en de strijd. 
De bazen zitten niet meer op de arbeiders te 
wachten. Als je wat wilt veranderen, zullen wij 
ons er zelf mee moeten gaan bemoeien. Lid 
blijven van je vakbond. Lage, heel lage contri- 
buties eisen.
De beroepskrachten/dienstverleners in de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt moeten 
ook hun kop uitsteken. Zij weten. Ook op hen 
als arbeider wordt bezuinigd, zowel als op de
' waarbij zij werken. Pleisters helpen
vaak zo weinig.
H ET ANTI KRISIS KOM İTE AM STERDAM  
(AKKA)
Van het Anti Krisis Komité Amsterdam was 
een vertegenwoordiger aanwezig. Het platform 
is van plan met dit komité te gaan samenwer- 
ken. Het platform staat boven de partijen en de 
godsdiensten. £chter de partijen van links 
zullen onze natuurlijke bondgenoten zijn. Van 
de religieuze groeperingen, die welke progres- 
seif en modern denken en zich werkelijk 
inzetten voor sociale - en maatschappelijke 
problemen.
SAM £N KU NN £N  W £ ST£R K  STAAN 
u  leest een groot aantal zaken/ideeën. Hopelijk 
kunt u er zich in vinden en sluit u zich aan. £ ٢ 

moet wat gebeuren. Het is niet zo moeilijk. H et 
komt hierop neer. Het buurtplatform tegen de 
bezuinigingen wil u mobiliseren onder het 
motto: SAM £N KU NN £N  W £ STERK 
STAAN.
De kontaktpersonen zijn voorlopig: Mien van 
der Meijden, Dirk Brouwer; Rein de Jong; Bob 
Morriën. Het voorlopige secretariaat is geves- 
tigd: W ijkopbouworgaan ,,spaarndam ” , Pola- 
nenstraat 174.
Let op de manifesten, die in de buurt verspreid 
worden en op de volgende vergadering. D IT IS 
H £T  BEGIN V A N ...?
Naar aanleiding van de buurtvergadering be- 
treffende het buurtplatform schreef één van de 
initiatiefnemers het volgende gedicht.

Bob Morriën

De buurt
Slapen wij of zijn wij aan het dromen 
Wij laten Godherem etijd alles over ons heen
kom en.
Wij zorgden in vele jaren voor onze verworven 

recht, W؟J؟ IJm A L L£M A A L 
Maar als we blijven slapen dan gaat bij stukjes 
en beetjes deze regering er mee aan de haal 
Ons levensonderhoud, ons gas, onze huur, 
ons dagelijks brood, het wordt veel te duur.

Het dromen, dat moeten wij la؟؟؟ ten 
Ophouden met je medemens, de m inderheden,
te haten
Laten we ophouden met kankeren 
Maar gezamenlijk door manifestaties een 

BREED؟؟؟  B U U R T V £R Z £T  verankeren

Waarover spraken zij, 
de ideeën
£en  aantal punten waarover werd gepraat, 
laten wij hier de revue passeren. De tijden van 
vroeger ,,de steun” — de ouderen weten nog — 
moeten en mogen niet terugkom en, er zijn 
plannen om onze uitkeringen tot 60% te veria-

Arbeiders/uitkeringsgerechtigden m oeten weer 
BEW UST£ A R B £ID £R S  worden en met 
hen werken naar de 3e week van septem ber — 
indiening regeringsbegroting — als er nieuwe 
verslechteringen komen, mobiliseren, mensen 
attenderen, organiseren. W erken naar de ko- 
mende verkiezingen in mei 1986, voorlichten, 
oproepen.

Vooral jongeren worden zwaar gepakt. Mis- 
schien hebben zij het in de zestiger jaren — 
toen er nog veel vraag naar hun arbeidskracht 
was — in de schoot geworpen gekregen. Hen 
weer de strijdbaarheid van hun ouders en 
grootouders bijbrengen. De oudere mensen, 
met hun ervaring, erbij betrekken. De winke- 
liers, hebben wij geen inkomen, verdienen zij 
ook niets. W ederzijdse belangen. Buitenlandse

Een handteken^g makkelijk 
gezet
Velen hadden het onderwerp van de brandbrief 
ondersteund door middel van hun handteke- 
ning, enkelen zijn gekomen. H et blijkt dan 
weer, een handtekening is zo verdomd gemak- 
kelijk gezet. O nder andere was dit één van de 
eerste onderwerpen van gesprek. De lamlen- 
digheid of laksheid onder buurtbewoners, ar- 
beiders, om je weer in te zetten, te vechten 
voor je rechten, voor je poen. De vergadering 
kwam al snel tot de conclusie, dat je je eigen 
nest niet moet bevuilen. £ ٢ is al genoeg 
verdeeldheid, waar de kapitalisten/bazen ge- 
bruik van maken.

Initiatief geslaagd
Dirk Brouwer — één van de initiatiefnemers — 
zei het zo: ,,Toen ik aan het idee van het 
oprichten van een platform tegen de bezuinigin- 
gen begon, zei men tegen mij, dat lukt je nooit. 
Gelet op de aanwezigen van vanavond, waaron- 
der een aantal, dat nooit komt of niet meer 
komt, gezien de stemming onder de opkomers, 
is dit initiatief geslaagd. Geen verdeeldheid, 
samen in de strijd .”

Onze ‘PARADE’

:JllS lll
Foto: F. MijnheerWoning Zaandammerplein



kolofon
De Buurtkrant is een uitgave van het 
Aktie Komité Zeeheldenbuurt, het Comi- 
té W ijkverbetering spaarndam m erbuurt 
en het W ijkopbouworgaan Spaarndam. 
Het redaktieadres is: ?C anenstraat 174, 
tel. 829773.

De n d e r te k e n d e  stukken vallen ©nder 
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 zieh het reeht voor 
stukken niet te plaatsen.

Aan dit nummer werkten mee:
Bob M©rriën, Nel Breedveld, Zaitou- 
nie. Fris© Hiemstra, Joger de Jong, 
Gerda Lasschuit, Freddy Mijnheer, 
Bert Helmers.

Drukkerij: Dijkman.

Oplage: 7000 expl.

uiterste inleverdata copij
29 maart 
3 mei 
31 mei

verschijningsdatum  
Buurtkrant
22 maart
18 april
23 mei
20 juni

V o o ro o rd e e l

‘Ze p ik k e n  onze banen  in ’
De tekorten op de arbeidsmarkt zijn indertijd 
door de buitenlandse werknemers van onderop 
aangevuld. Toen er een ruime keuze in werk 
was, klommen Nederlanders als zij de kans 
kregen op naar beter betaalde banen of pretti- 
ger werk. De slechtst betaalde banen en werk 
dat zwaar, vuil of onregelmatig was (ploegen- 
diensten), bleef over. ٧٠٠٢  dat soort werk 
waren steeds minder Nederlanders te vinden. 
Daarom werden er arbeidskrachten van buiten 
onze grenzen gehaald. Buitenlanders hebben 
dus geen banen ingepikt, maar open plekken 
opgevuld.
Veel buitenlandse werknemers kregen werk in 
verouderde bedrijven, die vanwege hun zwakke 
positie ook minder loon betaalden. Een groot 
deel van de Nederlandse arbeiders koos het 
zekere voor het onzekere en zocht elders werk. 
Van die bedrijven gingen en gaan er de laatste 
paar jaar veel failliet. De financieel sterke 
ondernemingen investeren vooral in kostenbe- 
sparende m aatregelen؛ vernieuwingen in de 
produktie door automatisering, efficiency en de 
invoering van robots.
Het gevolg van het een en ander is dat de 
werkloosheid onder buitenlanders de laatste 
jaren met sprongen omhoog is gegaan-

Postorderbedrijven: 
Goed da,t ze er zijn?
u  kent ze wel. De postorderbedrijven. Met de 
mooie folders. En thuis kopen, u  bestelt thuis 
en het betalen komt later wel. En daar zit hem 
nou net nou de kneep. Niet voor iedereen. 
Maar toch voor nogal wat mensen. Ze kunnen 
niet betalen. En dan? Soms kunnen regelingen 
worden getroffen. H et per maand af te betalen 
bedrag wordt in dat geval minder. En het aantal 
maanden dat afgelost moet worden neemt toe. 
Want betalen moet u toch- ?rim a toch zo’n 
regeling, zou je zo zeggen. M aar het gebeurt 
nogal eens, dat een schuld aan een postorderbe- 
drijf samen gaat met een andere schuld (bij- 
voorbeeld een lening, een doorlopend krediet). 
En dan kunnen er problem en komen. W ant de 
meerdere ,,geringe” aflossingen kunnen samen 
toch nog een heel bedrag zijn. En dat naast de 
vaste lasten als huur, GEB en telefoon. 
Vandaar onze raad: bedenkt u tweemaal voor- 
dat u iets bestelt bij een postorderbedrijf. 
Gvertuig u ervan, dat u het echt kunt betalen. 
Komt u toch in de problemen: aarzel niet op 
tijd advies te vragen. En wacht u niet totdat de 
deurwaarder op de stoep staat.
Adviezen kunt u krijgen bij: de Sociaal Raads- 
man en het M aatschappelijk W erkteam. De 
adressen staan hiernaast.

WAT MOET UZELF  
BIJDRAGEN IN DE KOSTEN?

-  M ateriaalkosten, b.v. behang, verf, hout en 
spijkers.

-  Een bijdrage in de uurlonen die, afhankelijk 
van uw inkomen /  4,- of /  6,- per man per 
uur bedraagt.

-  Voorrijkosten, eenmalig /  6,-.
-  Een kleine bijdrage in transport- en gereed- 

schapskosten.
Wilt u meer weten of een klus bij ons aanmel- 
den dan kunt u zich in verbinding stellen met de 
leider van het in uw buurt gevestigde klussen- 
projekt. In overleg met hem wordt dan beke- 
ken of u in aanmerking komt en wordt de 
uitvoering van het werk gepland, 
u  vindt ons tussen 8.30 en 16.30 uur op de 
volgende adressen:
Centrum: Langestraat 64a, tel. 24 02 07;
West: W enslauerstraat 316, tel. 18 51 38. 
u kunt ons het beste bellen tussen 8.30 en 9.30 
uur.

reserve bezorgers/sters, die in kunnen vallen als 
een gewone bezorger b.v. ziek is.
Wie helpt ons?
u kunt zich opgeven bij het Wijkopbouwor- 
gaan Spaarndam, Folanenstraat 174, tel. 
82 97 73, vragen naar Joger de Jong.

B en c  junioren  toernooi 
7 april bij SDZ
Op het sportkomplex van SDZ aan de transfor- 
matorweg wordt lste  paasdag het H .D . van 
Gaasbeektoernooi georganiseerd voor B en 
c  junioren. Veel deelnemende clubs, ook van 
buiten Amsterdam. Aanbevolen voor Spaarn- 
dammerhuurters!

WAT IS EEN KLUSSENFROJEKT?

De klussenprojekten van het Gemeentelijk 
werkverband ,,A rtiscienti” houden zich bezig 
met het uitvoeren van allerlei klussen voor 
mensen die dit zelf niet (meer) kunnen en geen 
dure vakman kunnen betalen.
De medewerkers zijn aangesteld door de Ge- 
meente Amsterdam.

WAT VOOR KLUSSEN?

Wij doen klussen in en om huis. H et gaat echter 
om kleine klussen die nimmer het karakter van 
een verbouwing mogen hebben.

VOOR WIE WERKEN WI J?

Voor iedereen met een minimum inkomen, dus 
minimum loon of uitkering. Men dient de 
klussen niet zelf te kunnen doen en men moet 
in het rayon van een van de projekten wonen.

Bezorgers buurtkrant
Wij zoeken dringend een aantal bezorgers van 
de Buurtkrant. Als u van mening bent dat ook 
andere buurtbewoners deze krant m oeten ont- 
vangen, geef u dan op als bezorger/ster. Het 
vraagt per maand slechts een half uur tot drie 
kwartier werk: vele handen maken immers licht 
werk.
De volgende wijken hebben op dit moment 
geen bezorger:
— Spaarndammerdijk
— deel Zaanstraat
— Hembrugstraat
— deel H outrijkstraat
— bejaardenhuis
Tevens hebben we dringend behoefte aan

Geld-
problemen ٠

Velen, zelfs zeer velen, gaat het ,,rondkom en” 
met het geld niet zo goed af. E r zijn mensen die 
doorlopend geldzorgen hebben. A nderen heb- 
ben het soms.
Er wordt veel over geld gepiekerd. En gespro- 
ken. Tussen echtgenoten. Of mensen die met 
elkaar samenwonen. O f tussen vriend(in)en 
ontstaan soms over geld ruzies. En soms staan 
mensen met hun geldzorgen zelfs helemaal 
alleen. Kortom er kan met het besteden van het 
inkomen veel zorg, ruzies en soms ook verdriet 
gepaard gaan.
Hoe komt het dat de een meer geldzorgen heeft 
dan de ander

Je kunt in moeilijkheden raken door onver- 
wachte gebeurtenissen. Je kunt ziek worden, je 
baan kwijtraken, of plotseling alleen komen te 
staan (bij echtscheiding bijv.). Sommige om- 
standigheden zijn persoonlijk maar moeilijk te 
veranderen. De economie bepaalt de werkgele- 
genheid. Bepaalde groepen zijn hier extra de 
dupe van. H et kan ook zijn dat in een tijd dat 
het goed ging verplichtingen zijn aangegaan. 
D aardoor kunnen de maandelijkse lasten — 
door al die bezuinigingen te hoog oplopen. Dan 
kunnen er schulden ontstaan en zelfs aanmanin- 
gen tot betalingen kunnen het gevolg zijn. En 
uiteindelijk kan de deurwaarder er aan te pas 
komen.

In veel gevallen weten mensen zelf oplossingen 
te bedenken om uit de problemen te komen. 
Niet altijd lukt dat. Dan lijkt het verstandig om 
eens te gaan praten met iemand van het 
m ^ ch ap p e lijk w erk -team . Samen kan dan ge- 
keken worden op welke wijze de problemen 
kunnen worden opgelost. En alhoewel het niet 
prettig is als een ander zich met je geldzaken 
bemoeit, als dat de oplossing van het probleem 
dichterbij brengt, is het het overwegen waard. 
Zeker als je weet, dat maatschappelijk werk- 
(st)ers een beroepsgeheim hebben. D at bete- 
kent dat alleen met jouw toestemming overlegd 
wordt met derden.
Hans Zonneveld, 
m aatchap^ lijkw erk-team  
tel. 842530

RWW of BIJSTAND?
Per 1 april 1985 gaat er een nieuwe regeling in 
werking, de zogenaamde voordeurdelerskortin- 
gen en krakerskortingen.
Allerlei mensen die al dan niet gedeeltelijk 
afhankelijk zijn van RW W of Bijstand, en die 
met een of m eerdere mensen in een woning 
worien, kunnen met deze regelingen te maken 
krijgen. Dus ook gezinnen, met inwonende 
kinderen.
Als je een RWW of Bijstandsuitkering hebt, is 
het belangrijk te weten of je voor zo’n korting 
in aanmerking komt. H et gaat om best grote 
bedragen. De kortingen kunnen oplopen tot 
ongeveer 300 gulden!

Wie worden er gekort?
— mensen die met een of meer een woning 
huren: korting per persoon /  154.- (maximaal).
— meerderjarige bijstandsgerechtigden die bij 
hun ouders wonen: korting per persoon ƒ 154.- 
(maximaal)
Indien ook de ouder(s) een RWW of Bijstands 
inkomen hebben worden ook zij met dat bedrag 
gekort!
Indien er alleen minderjarige RWW- 
gerechtigden thuis wonen, dan is er geen sprake 
van een korting. Voor zowel ouder(s) als 
thuiswonenden.
— ouders met RWW of Bijstand die verdienen- 
de kinderen hebben: korting maximaal /  154,-.
— mensen zonder aantoonbare woonkosten, 
bijvoorbeeld krakers, die alleen wonen: korting 
per persoon /  235,- (maximaal); woon je ook 
nog samen in één pand dan kan de korting 
oplopen tot 310.-.
— woon je met je zus of broer in een woning, 
dan kun je in een aantal gevallen een korting 
van 154 per persoon voorkomen.
— mensen die een onderhuurder of kostganger 
hebben, dan vindt er een korting plaats van 
resp. ongeveer 150 en 230 plaats.
De regeling ziet er ingewikkelder uit dan hier is 
beschreven. Er zijn soms manieren om er 
onderuit te komen. Als je wilt weten of je 
gekort wordt; als je wilt weten of je er onderuit 
kan komen, dan is er de sociaal raadsman.
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Verslag Wijkraad
2 8 februaridd

De vergadering van de wijkraad die gehouden werd op 21 februari, beloofde een spannende 
vergadering te worden. Met name door twee agendapunten: de hammam (islamitisch badhuis) 
waarover de wijkraad zich definitief zou uitspreken, en als tweede punt de plaatsing van de 
methadonbus in de buurt.
Deze wijkraad was uniek omdat het de eerste keer was dat de vergadering eveneens in het arabisch 
was aangekondigd, de relevante stukken in het arabisch vertaald waren en er een arabische tolk 
aanwezig was.
De opkomst van zowel wijkraadsleden als belangstellenden was heel behoorlijk. Jammer alleen 
was het feit dat degene die zich in het verleden als tegenstanders van de hammam hadden opgesteld 
het niet lieten afweten.
De diskussie in de wijkraad spitste zich van het begin af aan toe op wel of geen douches in deze 
nieuwe voorziening. De wijkraad had van het begin af aan te kennen gegeven dat zij vond dat 
douchegelegenheid gehandhaafd diende te blijven in de nieuwe bestemming van het badhuis. De 
stichting hammam was daar geen tegenstander van, maar voerde, terecht, aan dat van hen niet 
verwacht kon worden dat zij uitvoerde hetgeen de gemeente om financiële redenen achterwege 
liet. Geheel overtuigend was echter hun houding niet, omdat zij niet ingingen op het voorstel 
vanuit de wijkraad geopperd om te bekijken in hoeverre de exploitatie van 6 douches zonder 
meerkosten meegeiïomen zou kunnen worden binnen de gehele exploitatie.
De wijkraad bleef bij haar standpunt dat de douches onderdeel diende te zijn van de hammam. 
Een verdergaand voorstel van de voorzitter om nu al uit te spreken dat de wijkraad achter de 
stichting hammam stond, werd door de wijkraad niet in behandeling genomen omdat een aantal 
zaken nog onvoldoende bediskussieerd was. Bovendien was daar geen tijd meer voor daar een 
aantal mensen al meer dan een uur zat te wachten op de behandeling van ,,m ethadonbus” .
Deze buurtbewoners waren speciaal uitgenodigd omdat zij een lijst ondertekend hadden waarmee 
zij protesteerden tegen de standplaats van de methadonbus bij de ingang van de Spaarndammer- 
huurt.
Hun voornaamste argument was dat zij overlast ondervonden: spuiten, inbraken, methadonbe- 
kers, gevaar ed. Duidelijk was in ieder geval dat angst een grote rol speelde bij hun verzet.
Voor een deel is deze angst zeker te verklaren uit onbekendheid met de gehele drugproblematiek: 
hasj is echt iets anders dan hero'i'ne. De gemeente en de GG en GD kan terecht verweten worden 
dat zij weinig voorlichting hebben gegeven over deze zaak, noch over de problemen waar mensen 
mee te maken kunnen krijgen.
In zo’n situatie is het maar al te makkelijk om elkaar angst aan te praten, zonder zaken echt te 
onderzoeken en niemand schiet daar iets mee op.
Afgesproken is op deze vergadering dat er een vergadering belegd gaat worden waar de wethouder 
en de GG en GD uitgenodigd zullen worden om over deze zaak tekst en uitleg te geven.
Deze zaak riep in de wijkraad zoveel emoties op dat argumenten niet langer met tegenargumenten 
beantwoord werden. -Tammer-
Na dit punt werd de vergadering geschorst tot 28 februari.
Toen was wederom de ؛١١١١١١١̂^١١١  punt van diskussie en besluitvorming: wel of niet deelnemen 
vanuit het wijkopbouworgaan in het bestuur. De meningen waren hierover verdeeld: sommigen 
vonden dat dit de mogelijkheid bood greep te houden op de gehele ontwikkeling, anderen 
daarentegen vonden dat 1 bestuurslid te weinig invloed garandeerde maar wel het wijkopbouwor- 
gaan verantwoordelijk maakte voor hetgeen er gebeurde.
Uiteindelijk werd met 9 stemmen vóór, 3 tegen en 3 onthoudingen afgesproken dat het 
wijkopbouworgaan een zetel binnen het bestuur innam. D aarna moest nog gestemd worden over 
het definitieve groene licht (een omgekeerde beslissingsprocedure had eerder voor de hand 
gelegen): 15 vóór, 1 tegen en 2 onthoudingen. Daarm ee werd voorlopig dit hoofdstuk afgesloten. 
D at het boek vooralsnog niet definitief gesloten zal zijn, daarvan is menigeen heilig overtuigd. 
Vervolgens werd de aandacht gericht op de IJ-boulevard. Gok een Dynasty-achtig gebeuren: 
telkens nieuwe personen, mogelijkheden, maar vooruitgang en ontwikkeling zit er niet in. D aar 
vermag een diaserie over de plaatsen waar de IJ-boulevard zal komen te lopen geen verandering in 
te brengen.
Echt nieuws is er nauwelijks: de wijkraad is tegen de IJ-boulevard door de Van Diem enstraat, 
tegen de variant door de Tasm anstraat of er net voor langs en de wijkraad neemt geen deel aan de 
begeleidingskommissie.
Zowel de schippers als de kam er van koophandel hebben hun eigen belangen welke niet stroken 
met de verlangens van de buurt. H et zal heel moeilijk zijn om met een van beiden op een lijn te 
komen, en zelfs dan is nog maar de vraag of die oplossing dan serieus bekeken zal worden: 
voorwaarde was dat alle partijen op een lijn kwamen. Of het die variant dan wordt is ook nog maar 
de vraag.
?roberen moet je het altijd. D at vond ook de wijkraad. Voorwaar geen eenvoudige opgave voor de 
werkgroep woonomgeving en andere betrokkenen.
Gezien de prognoses van de projektgroep lijkt een nieuwe school op het industriegebied niet 
haalbaar. De werkgroep onderwijsverbetering adviseerde dan ook om niet aan te dringen op de 
bouw van een nieuwe school, zeker niet als dat ten koste zou gaan van bestaande scholen.

Joger de Jong

Data wijkraadsvergaderingen

Derde jaarSirene-aktie
Een andere reden tot protest is de geldverspil- 
ling. (Kern)bewapening is slecht voor de econo- 
mie en kost banen. Bewapening kost ons land 
dit jaar veertien miljard gulden, die beter 
besteed konden worden aan b.v. het scheppen 
van werkgelegenheid.

We gaan dóór, elke eerste maandag van de 
maand in weer en wind op de Dam te demon- 
streren. We zijn er van overtuigd dat stug 
volhouden van deze en andere acties de rege- 
ring tot bezinning zal brengen.
H et ^aatsingsbesluit gaat ons allen aan. 
Informatie: Sirenegroep p.a. ?ostbus 53097 
1007 RB Amsterdam. Tel.: N. te Kronnie: 
79 96 07.

MijnheerMarokkaansjongerenfeest in Domela.

Klachtenkommissie
Als dit laatste echter niet lukt of als u niet de 
moed had om een dergelijk gesprek aan te 
gaan, dan kunt u aankloppen bij de klachten- 
commissie. Deze commissie bestaat uit twee 
hulpverleners en uit drie buurtbewoners.

Hoe kunt u zich aanmelden? Dagelijks (behal- 
ve op zaterdag en zondag) van 9.00 uur tot 
17.00 uur kunt u ons telefonisch bereiken via 
nummer 820562. Ook kunt u een 
brief deponeren in de brievenbus van het 
W ijkopbouworgaan, ?olanenstraat 174 met op 
de envelop ,,klachtencommissie” . Degene die 
de telefoon aanneemt noteert uw naam en 
telefoonnummer. Zo spoedig mogelijk daarna 
neemt een kontaktpersoon van de commissie 
telefonisch kontakt met u op om uw klacht te 
noteren. Deze kontaktpersoon is geen hulpver- 
lener maar een buurtgenoot. Vervolgens wordt 
uw klacht besproken in de klachtencommissie: 
er wordt gekeken wat er gedaan kan worden 
om uw probleem op te lossen. De kontaktper- 
soon neemt daarna weer kontakt met u op en 
vertelt u wat het aktievoorstel van de commissie 
is; hij/zij helpt u ook om de aktie uit te voeren, 
als u het tenminste met die akties eens bent. 
Wilt u liever anoniem blijven, meldt uw klacht 
dan alleen schriftelijk. Zorg in ieder geval dat 
uw klacht gehoord wordt, dit is in uw eigen 
belang en in het belang van een goede gezond- 
heidszorg voor alle buurtbewoners!

1 april is het zo ver (en dit is beslist geen 

aprilgrap): u kunt dan als buurtbew o(o)n(st)er 
aankloppen bij de klachtencommissie, indien u 
een klacht heeft over het gedrag of de behande- 
ling van een hulpverlener in de Spaarndammer- 
Zeeheldenbuurt of elders in de stad.
Een paar voorbeelden:
٠  u  wilt een verwijskaart voor een specialist, 
maar uw huisarts vindt dat niet nodig en geeft 
die kaart niet.
— De wijkverpleegkundige vertelt dat ze u 
voortaan niet meer komt wassen, omdat u het 
nu zelf weer kunt volgens haar; u bent het daar 
niet mee eens, maar durft er niets tegen in te 
brengen.
Zo zouden er ook voorbeelden te noemen zijn 
van moeilijkheden die zich misschien kunnen 
voordoen in het kontakt met andere hulpverle- 
ners zoals: maatschappelijk werkers, fysiothe- 
rapeuten, sociale raadsman, vroedvrouw.
H et is altijd het beste om eerst terug te gaan 
naar uw hulpverlener en uw klacht daar uit te 
spreken. Handig kan het zijn om van te voren 
het een en ander op papier te zetten. Als u erg 
tegen zo’n gesprek opziet, kunt u een vriend(in) 
of echtgeno(o)t(e) vragen om mee te gaan.
Als u uw klacht bespreekt met uw hulpverlener 
zal misschien blijken dat alles op een misver- 
stand berust, of hij of zij heeft begrip voor uw 
bezwaren en samen zoekt u naar een goede 
oplossing voor de problemen.

٠٢ de Dam
Iedere eerste maandag van de maand loeien de 
BB-sirenes. Een oefening. Als het echt oorlog 
zou zijn, betekenen de sirenes dat we moeten 
gaan schuilen in huis of in schuilkelders. Dit 
alarm is misleidend: het is niet mogelijk tegen 
een kernaanval te schuilen. Vluchten kan niet 
meer.
De Sirene-actie is een protest tegen de plaatsing 
van kruisraketten in ons land en tegen de 
wapenwedloop.
Kruisraketten zijn weer een ronde in de wapen- 
wedloop. De volgende ronde: star wars. 
Geplaatste kruisraketten maken ons land tot 
doelwit. In vredestijd zijn zij gevaarlijk (zie 
ongeluk ?ershing II).
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Het maatschappelijk werkteam voor de Spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurf
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؛jk werk, buurthu؛s Verzet
Spreekuur: dinsdagavond 18.30-20.00 uur 
Hembrugstraat 156a, tel. 840124

Huisartsen:
Barend v. Duin + Joop ?٠٠١
Tasmanstraat 9, tel. 828552;
٠٠ Goslinga
Sociaal-medisch centrum Bokkinghangen, Ba- 
rentszplein 65, tel. 237417;
F. Garnier
Zaanhof 123, tel. 828996;
٠٠ de Vries
Nassaukade 2, tel. 840133.
Spreekuren: afspraak maken tussen 8.00 en
11.00 uur. Avond en weekend: Centrale Dok- 
tersdienst, tel. 642111, uitsluitend voor spoed- 
gevallen.

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

Wijkverple؛؛؛*^
Maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur 
Z an d ijk s traa t 13, tel. 840031.

W^kpost 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 10-12 uur en 
donderdag 16-19 uur.
Spaarndammerstraat 143, tel. 825853.

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

Advocatencoilectief Spaarndammerbuurt
Knollendamstraat 11-13, postbus 14732, 1001 
LE Amsterdam, tel. 868687 
Spreekuren: maandag van 16.00 tot 18.30 uur in 
de K ^ len d a m straa t.

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.

^^ningkommissie

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 bestuurkontakten
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.

Schoolmaatschappelijk werk, het AB€
le  Nassaustraat 5, tel. 860324 of 860346.

Aktiekomitee Zeeheldenbuurt ,t Turfschip Rog- 
geveenst^aat 12 (vergaderzaal), 
correspondentie adres:
٦ . Eerdhuysen^ Barentszstr. 256. Tel.: 265914.

ELKE MAANDAGAVOND 
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Persbericht
Er is de laatste tijd veel gediskussieerd over de 
Sociale Dienst van Amsterdam. Eind 1984 
heeft wethouder Jonker zijn beleid ten aanzien 
van de G em eentelijke Sociale Dienst (GSD) 
uiteen gezet in de nota ,,D e GSD in de 
Branding” . De gemeenteraads-commissie voor 
Sociale Dienst heeft dusdanig negatief gerea- 
geerd op deze nota, dat de wethouder besloten 
heeft die te herschrijven.
In de betreffende commissie-vergadering kwam 
onder andere een aantal klachten over de GSD 
ter tafel dat was verzameld en verwerkt door 
het Stedelijk Signalerings Overleg (SSO). In dit 
overleg werkt een aantal Amsterdamse instel- 
lingen op het gebied van de hulpverlening 
samen: het Buro voor Rechtshulp, de Stichting 
Ombudsvrouw, de Sociaal Raadslieden, de 
Rechtswinkel en het MAIC.
De genoemde klachten waren in een korte 
periode verzameld bij de aan het overleg 
deelnemende instellingen. Naar aanleiding van 
deze resultaten is een ,,W erkgroep Sociale 
Dienst” gevormd, die streeft naar verbetering 
van deze situatie. Naast de al genoemde instel- 
lingen nemen aan de werkgroep ook deel: de 
Bijstandsbond en Vrouwen in de Bijstand. De 
werkgroep wil in eerste instantie komen tot een 
bredere inventarisatie van klachten over het 
funktioneren van de Sociale Dienst. D aartoe is 
een klachtenformulier ontworpen dat iemand 
die een klacht heeft kan laten invullen bij de 
bovengenoemde instellingen. D aarnaast liggen 
deze formulieren ook bij een groot aantal 
andere hulpverlenende instellingen.
Het is ons bij deze registratie alleen te doen om 
klachten over de werkwijze van de Sociale 
Dienst, zoals bijvoorbeeld klachten over voor- 
lichting, verrekening van eigen inkomsten, 
wachttijden, bejegening door een ambtenaar 
etc. Dus niet om klachten over zaken als de 
hoogte van de uitkering in het algemeen, hoe 
gerechtvaardigd die ook mogen zijn.
Met de resultaten van deze aktie wil de Werk- 
groep zowel de ambtelijke top van de Sociale 
Dienst als de verantwoordelijke gemeente- 
'politici benaderen om te benadrukken dat 
bepaalde veranderingen noodzakelijk zijn. 
Iedereen die klachten heeft over de Sociale 
Dienst kan tot 1 juni met deze klachten terecht 
bij een groot aantal instellingen. D aar wordt 
over deze klacht een aantal gegevens geno- 
teerd; wie dat niet wil, hoeft zijn of haar naam 
niet op te geven.
W anneer zoveel mogelijk mensen de klachten, 
waar zij soms al een hele tijd mee rondlopen, 
laten noteren is de kans het grootst dat er bij de 
Sociale Dienst verbeteringen worden doorge- 
voerd. Daarover is inmiddels overleg tussen de 
W erkgroep en de Sociale Dienst gevoerd.

W oningcommissie
Spaarndam m erbuurt
Aan de bewoners van de woningen, gelegen in 
de blokken begrensd door H outm ankade, Tas- 
manstraat, Spaarndammerdijk, Oostzaan- 
straat, Zaanstraat en S ^a n d am m ers traa t.
In de maand januari 1985 heeft de gemeente 
een brief in de buurt verspreid met informatie 
over de woningkommissie. Helaas zaten er in 
deze brief een tweetal fouten. Onlangs heeft de 
gemeente opnieuw een brief in de buurt ver- 
spreid met slechts één fout verbeterd. Voor de 
goede orde melden wij hier de juiste gegevens, 
zodat iedereen weet wanneer hij of zij met 
klachten over zijn of haar woning bij de 
woningkommissie terecht kan.
In principe iedereen, die een woning huurt van 
een partikuliere eigenaar kan bij de woning- 
kommissie terecht met klachten over de onder- 
houdstoestand van de woning.
Onze spreekuren zijn: woensdag van 18.30— 
19.30 uur, vrijdag van 11.00 — 12.00 uur.
Op deze uren kunt u ook bellen met vragen
over de onderhoudstoestand van uw woning;
ons telefoonnummer is 866712. Ons adres is 
S ^arndam m erstraat 143.

W ijziging sp reekuur
H et spreekuur van de woningcommissie in uw 
buurt is gewijzigd. De nieuwe tijden zijn: 
woensdag van 18.30 tot 19.30 uur en vrijdag van 
11.00 tot 12.00 uur op het bekende adres 
Spaarndammerstraat 143 hs. Tijdens het 
spreekuur is de woningcommissie ook telefo- 
nisch bereikbaar onder nummer 86 67 12.
Als u in een woning woont die geen eigendom 
van de gemeente is en u heeft klachten over het 
onderhoud van uw woning, dan kunt u die 
klachten aan de woningcommissie melden.
Ik hoop u met deze informatie van dienst te 
zijn.

digers van ouderengroeperingen, hield zich 
verder o.a. bezig met enkele adviezen op het 
gebied van de woningbouw en distributie.
Met genoegen werd vastgesteld dat het ge- 
m eentebestuur, ook bij de woningtoewijzing in 
de z.g. open gaten, de voor ouderen geschikte 
woningen gelijkvloers zowel als éénhoog, voor 
ouderen zal blokkeren, waardoor die bij urgen- 
tie voorrang krijgen. Die geschiktheid moet 
niet alleen door de gemeente worden bepaald, 
maar daarbij moet ook het oordeel van of 
namens de ouderen een rol spelen.
Er werd op aangedrongen bij het gemeentebe- 
stuur om ervoor te zorgen dat de stem van de 
ouderen ook tot zijn recht kan komen bij de 
inspraak, die de gemeente organiseert bij stads- 
vernieuwingsprojecten.
Ouderen gaan niet graag ’s avonds naar verga- 
deringen, maar ze moeten wel mee kunnen 
spreken over de plaats waar voor hen geschikte 
woningen neergezet zullen worden. De SWB, 
de ouderenbonden en de Seniorenraad zouden 
daarbij ingeschakeld kunnen worden.

,,Soms verveel ik me een beetje, wat is er zoal 
te doen in de buurt?”
,,W aar kan ik ,,Pas 65” krijgen en wat kan ik 
ermee doen.”
,,E r moet nodig wat worden opgeknapt in huis, 
maar ■ ■
,,Ik heb m’n partner verloren en voel me erg 
alleen - - ٠”

De wijkpost kan u bij allerlei vragen helpen, of 
b ^ d d e l e n  naar de instelling waar u moet zijn. 
Er blijven echter ook altijd problemen liggen, 
dit komt vooral door tekorten die er nog in 
Amsterdam zijn. Oplossingen voor die tekorten 
zijn soms te vinden, maar vaak niet op korte 
termijn, bijvoorbeeld de slechte huisvestingsi- 
tuatie in Amsterdam.
Samen met hulpverleners en buurtgroepen pro- 
beren we iets aan deze problemen te doen. 
Kortom, met al uw vragen en suggesties bent u 
welkom op onze spreekuren.
Als u niet zelf naar de W ijkpost kunt komen, 
laat ons dit dan even weten, dan komen wij bij 
u op huisbezoek. Op de wijkpost hebben wij 
een uitgebreide stand met alle mogelijke infor- 
matie voor ouderen.
Weifelt u niet, of u bij ons wel aan het juiste 
adres bent. In het geval dat wij u niet kunnen 
helpen^ kunnen wij u wel vérder helpen.

Wijkpost voor Bejaarden Spaarndam
Spaarndammerstraat 141. Tel. 82 96 94. 
Spreekuren: ma t/m vrijdag (uitgezonderd 
woensdag) van 9-30 tot 11.00 uur.

Wijkpost voor Bejaarden 
Zeeheldenbuurt
Gouden Reael, Haarlemmerdijk 58, tel. 
22 89 21. Spreekuren: dinsdag en donderdag 
van 9.30 tot 11.00 uur.

D at het gem eentebestuur wat wil doen voor de 
laagste inkomensontvangers, die tengevolge 
van schulden geen uitzicht meer hebben (mini- 
ma zonder marge worden ze genoemd) is 
volgens de Seniorenraad toe te juichen. Maar, 
zo sprak de raad zich uit, daarbij moeten niet 
uit het oog worden verloren die meer dan 
60.000 ontvangers van A OW , die alleen van die 
uitkering, of hoogstens nog een klein pensioen- 
tje daar bovenop, moeten rondkomen. Die 
komen niet vaak in de publiciteit, ze zijn 
doodsbenauwd om schulden te maken bij de 
huisbaas of het GEB en zullen liever bezuinigen 
op maaltijden, warmte, sociale contacten en 
persoonlijke verzorging. Vandaar dat de Senio- 
renraad zich in zijn vergadering van 19 februari 
verenigde met een brief aan de w ethouder voor 
de Sociale Zaken, waarin een aantal voorstellen 
gedaan werd om voor die ouderen verbeterin- 
gen te verkrijgen, waaronder vrijstelling van 
gemeentelijke heffingen en belastingen (onroe- 
rend goed belasting e.d .).
De Seniorenraad, het adviesorgaan voor het 
gemeentebestuur, bestaande uit vertegenwoor-

Hans en Marja٠ Foto: F. Mijnheer.

In de buurtkrant willen de hulpverleners u laten 
kennis maken met de instellingen die in de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt voor 
buurtbewoners werken. Iedere maand laten wij 
een andere werksoort aan bod komen. Na de 
Sociaal Raadsman is nu de Wijkpost voor 
Bejaarden aan bod.

In alle wijken van Amsterdam is een Wijkpost 
voor Bejaarden. In de Spaarndammerbuurt is 
de Wijkpost gehuisvest in de Spaarndammer- 
straat 141.
De wijkpost wil bevorderen dat ouderen zo 
lang en zo goed mogelijk zelfstandig blijven. 
Doordat er een netwerk van voorzieningen in 
de Spaarndammerbuurt is, is het nodig geble- 
ken om wat duidelijkheid te brengen.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
houdt de W ijkpost van 9.30 tot 11.00 uur 
spreekuur. O uderen en betrokkenen die vragen 
of problemen hebben kunnen die mondeling of 
telefonisch stellen.
De wijkpost streeft ernaar om u zoveel moge- 
lijk zelf te laten doen, eventueel met hulp. 
Indien nodig verwijzen wij naar een andere 
instelling.
Vragen waar wij veel mee te maken krijgen 
gaan over huisvesting, financiën, hulp in huis, 
persoonlijke problem en, maaltijden en ont- 
spanning.
,,Hoe kan ik aan een woning 1-hoog kom en?” 
,,Hoe kan ik in een verzorgingshuis gaan 
wonen?”
,,Ik heb veel moeten uitgeven i.v.m. de verhui- 
zing, is daar een vergoeding voor?”
,,Ik moet dit belastingformulier invullen, maar 
het is zo onduidelijk gesteld.”
,,Ik zoek een adresje waar ik eens goedkoop en 
met anderen kan e ten .”

wijkpost voor bejaarden
f j u t y a؛
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Verantwoording ingeko- 
men gelden voor de her- 
denking Februaristaking
Zoals elk jaar omstreeks deze tijd is er een 
beroep gedaan op de ^ a d a m m e r b u u r t  om 
te willen bijdragen aan de kosten welke deze 
herdenking met zich meebrengt.
Dat er dit jaar een recordbedrag werd opge- 
haald van /  818,- is wel het beste bewijs dat 
onze buurt ervan overtuigd is dat elke vorm van 
opkomend fascisme en racisme in de kiem 
gesmoord en bestreden dient te worden.
Wij zijn dan ook buurtbewoners, winkeliers 
alsook dienstverleners zeer erkentelijk voor 
hun bijdragen.
Na aftrek van /  75,- voor een krans is aan het 
comité herdenking februaristaking een bedrag 
overgemaakt van /  743,- ter dekking van de 
verdere onkosten.
Hopelijk tot volgend jaar.

Mien v.d. Meijden 
Herman Christis 
Mevr. Volkers-v.d. Hoek.

Ak t ie k o m it e e  ‘Z e e -  
h e ld e n b u u r t ’

ل . Ee r d h u y ze n ,  
Barentszstraat 
2 5 6 ,  t e l . 2 6 5 9 1 4  
Se cr e t a r ia a t :  G . H .  

La ssch u it ,  ٧ . 

H e e m sk e r k st r a a t  
12, t e l . 2 5 4 6 6 4  

V e r g a d e r a d r e s:  ,t 

^ r f s c h ip .  Ro g g e -  
v e e n $ t r a a t 1 2 ,  tel. 

2 4 7 5 8 9

TURFSCHIP
_______________ AKTIEK©MITEE ZEEHELDENBUURT

Wat nu??
Nog even sporten in de binnenakkommodatie 
van Bredius t/m april, u  kunt nog vlug even 
tennissen, badmintonnen, instuiven, meedoen 
aan de loopscholing op donderdagochtend, 
konditietrainen enz.

Eind april starten de o^oor-aktiviteiten:
Tennis voor kinderen van 7— 16 jaar (Katten- 
laantje) + noord (volwassenen.)
Surfen, zeilen, kanoën op de Sloterplas. Nog 
even geduld, er wordt خewerkt aan een buurt- 
watersportakkommodatie in onze Houthaven. 
Sport dus vlakbij huis, bijna op je bord.
14 april het traditionele tropisch volleyballgala 
in de sporthal. Buurtteams, kluphuizen enz. 
meld je aan.

Aanmeldingsformulieren voor de , ,outdoor’’- 
aktiviteiten zijn nu reeds te verkrijgen bij de 
sportbuurtwerkers p. Lageman/T. Raap, Zaan- 
straat 353, of wip even langs bij de Bredius, 020 
-863922/847172.

Konditie als een hasie??
Meld je dan
bij de Bredius rekreasieü

Rekreatiesport- 
spreekuur
Poortjesloop
Een kleine terugblik op dit fantastische gebeu- 
ren. Enkele honderden mensen inklusief de 
hardlopers(sters) zelf waren getuigen van een 
sportieve strijd in ons toch wel unieke buurtje. 
Duidelijk dat Joop Douw de boel goed ,,wegge- 
schoten” had.

Parkoersrecord
Harry Honselaar, winnaar van 1984 moest nu 
zijn meerdere erkennen in Chris Stoekenbroek 
met een nieuw record van 31.08 min. over de 
9,3 km.
Als laatste kwam een wandelaar over de finish, 
Mevr. R. Antonie.

Dank
Aan de winkeliers die de lopers van een 
presentje hadden voorzien. Hulp van de Hart- 
stichting, Blauw Wit Atletiek en het corps met 
majorettes, terwijl het Wijkopbouworgaan deze 
aktiviteit in de rug steunde. Fijn, dat er weer 
politie was.
St. Theresia en Bredius kunnen terugzien op 
een midwinter-lentedag (vlak voor onze Elfste- 
dentocht) waar lang over nagepraat zal worden.

Grotere verhuis- en herin- 
richtingsvergoeding  
noodzakelijk
Er is een conceptregeling over de tegemoetko- 
ming aan bewoners van te renoveren, te her- 
stellen of op te knappen woningen in 1985. 
Amsterdam krijgt daar geld voor van het rijk. 
©basa, de grote belangenvereniging van huur- 
ders, die veel werk verzet, stuurde een adres 
daarover naar de Raad, ondersteund door 
bewonersorganisaties, waarbij het Aktiekomité 
Zeeheldenbuurt. Vooral de /  1500 maximaal 
als vergoeding bij de zogenaamde ,,kleine 
beurt” blijkt in de praktijk vaak véél te weinig. 
Dat moet dan ook m éér worden. Verder 
moeten er volgens ons óók voor het zogenaam- 
de laagnivo herstel, b.v. kleine beurt beneden- 
woning, met vervanging van de vloer, wisselwo- 
ningen beschikbaar komen, als de te verwach- 
ten overlast groot is.
Dat moet niet afhankelijk zijn van de goedwil- 
lendheid van de wo^ngbou^vereniging. Ook 
moet de mogelijkheid tot doorschuiven worden 
verruimd-

AKZ

Ingezonden
Aan het A tiekom iteZeeheïdenbuurt;

Geacht komité,
De Barentszstraat is deels éénrichtingsverkeer. 
Tot onze verbijstering houdt het autoverkeer 
zich hier niet aan en heeft glad lak aan de 
verkeersborden. Wij maakten het mee, dat er 
een luxe auto gewoon doorreed, terwijl onze 
auto reeds in de straat reed richting Wester- 
doksdijk.
De bestuurder van de foute auto wilde ons 
verplichten om achteruit te rijden, zo nïet dan 
zou hij ons wel in elkaar timmeren, en daar wij 
bleven staan ging hij een agressieve houding 
aannemen.
Om moeilijkheden te voorkomen, zijn we dan 
toch maar achteruit gegaan, doch we vragen 
ons wel af, waar blijft het recht.

Deze toestanden vinden diverse keren per dag 
plaats, totdat het eens een keer tot daadwerke- 
lijk vechten komt en er slachtoffers vallen.

Hoogachtend, 
j. Luten, Lumedi, Barentszstraat 230

Nieuw lid
Er is een nieuw kandidaat-lid voor de woning- 
kommissie s^ a n d a m m e rb u u r t. Zijn naam is 
? ٠ F. Adolf, woonachtig S^arndam m erstraat 
33-111, geboren 29-6-’60.
Iedereen die gegronde bezwaren heeft tegen de 
kandidaatstelling van bovengenoemd persoon 
als lid voor de woningkommissie Spaarndam- 
merbuurt, kan t/m 10 april terecht op het 
Wijkopbouworgaan ,,Spaarndam ” , Folanen- 
straat 174, tel. 829773, dagelijks van 10.00— 
س17  uur. Als op die datum geen gegronde 
bezwaren zijn binnengekomen, zal de kandi- 
daatstelling als definitief beschouwd worden.

De woningkommissie spaarndam m erbuurt

Paaskiaverjasdrive
Zaterdag 30 maart a.s. organiseert de aktivitei- 
tenkommissie van het wijkopbouworgaan 
Spaarndam in het Folanentheater de traditione- 
le paasklaverjasdrive.
De avond begint om 20.00 uur. De deelname 
kost slechts /  prachtige prijzen zijn er te ؛3,50 
winnen. Kaarten zijn vooraf af te halen in het 
Polanentheater, maar ook op de avond zelf.

Verontreinigd water 
Zoutkeets^*ach! en Westerkanaal

Loop-fietsbrug over 
W esterkanaal mag 
niet geschrapt
Reeds vele jaren bestaat het plan om een 
loop-fietsbrug te realiseren over het Westerka- 
naai vanaf het Zoutkeetsplein naar de overkant 
van de Houtmankade-
Dit met de bedoeling de Zeeheldenbuurt uit 
zijn isolement te halen en beter te verbinden 
met de Spaarndammerbuurt.
D at plan stond al in het eerste meerjarenplan 
voor onze buurt, dat in 1976 werd bekrachtig 
door de raad. E r werd geld voor gereserveerd 
in de begroting van 1980.
Vanwege bezuinigingen werd de brug in 1982 
van de begroting geschrapt, maar werd in april 
1983 weer op de lijst van uit te voeren werken 
gezet (stadsvernieuwingsfonds). In augustus 
1983 werd een voorlopig krediet toegezegd. In 
het nieuwe meerjarenplan 1984/1988 benadrukt 
de ambtelijke projektgroep nogmaals de wen- 
selijkheid van de brug voor beide buurten. 
AKZ heeft daarom samen met cws en woo 
een adres aan de raad geschreven met het 
dringend verzoek de brug op zo korf mogelijke 
termijn uit te voeren. Deze voor beide buurten 
belangrijke verbinding mag niet opnieuw op- 
geofferd worden aan de bezuinigingsdrang.

AKZ

fo to:B .H elm ers

gerangschikt waren in de z.g. ,,kategorie 5” . In 
normaal nederlands betekent dat dat het water 
niet geschikt is voor rekreatieve doeleinden, 
zoals: de water-sport, vissen en zwemmen. Het 
wordt zelfs afgeraden om vis die daar gevangen 
wordt aan huisdieren op te voeren.
H et water is alleen geschikt voor het doorspoe- 
len van grachten en rioleringen. Als kinderen 
met dit water in aanraking zijn gekomen wordt 
geadviseerd ze goed te wassen en e.v.t. een arts 
te raadplegen.
Deze gegevens zijn gehaald uit het Jaarboek 
Oppervlakte W ateren Amsterdam.

AKZ

Na een lange tijd en na veel bellen is eindelijk 
bekend dat het slib dat opgebaggerd werd uit de 
Zoutkeetsgracht ernstig verontreinigd is. Dit 
slib is afgevoerd naar Oost-Duitsland, einde 
van het le  verhaal.

Maar nu het vervolg, wat zijn de conse؟ uenties 
voor het oppervlaktewater rond de Zeehelden- 
buurt?

Ieder jaar worden die gegevens verzameld en 
komen dan in een jaarboek te staan.
Dat jaarboek dat eind 1984 verscheen vermeld- 
de dat de Zoutkeetsgracht en het Westerkanaal



Solidariteit met Britse mijnwerkersvrouwen٠

Surinaamse dames openden de dag met een kotto-missie show.

Impressie viering 
internationale vrouwendag

initiatiefgroep 8-maart 
foto’s: A. Moerman.

Dames uit de Westerbeer verkochten zelfgemaakt handwerk.

Kachida speelt in een éénakter over haar jeugd in Marokko en haar ervaringen in Nederland.Het diskussieprogramma over de positie van vrouwen in huishouden en gezin.



DEEL 5 ’.

Van „die Braecke” tot Suikerplein.
Schetsen en taferelen uit het „grijze verleden’ 

van de Spaarndammer en Zeeheldenbuurt.

Foto: F, Mijnheer.

subsidiëring van ,,D e W ester” achtte hij niet 
langer verantwoord.
Het moederbedrijf, de C.S.M ., bleef echter 
nog enkele jaren geld in ,,D e W ester” pompen. 
Drie jaar later — het verlies was toen opgelo- 
pen tot veertien miljoen — was voor de C.S.M. 
de maat vol.
In 1965 viel het doek. In juli van dat jaar 
werden 220 van de overgebleven arbeiders 
ontslagen. In tegenspraak met haar belofte, dat 
zij voor een goede afrloeiingsregeling zou 
zorgen, verwees de regering de ontslagenen 
direct door naar het arbeidsbureau.
Na heel veel gepraat kreeg een groot gedeelte 
van hen een baan bij de gemeente. De overige 
180 werknemers vonden een baan in andere 
bedrijven van het C.S.M. concern, zoals in de 
suikerfabriek te Halfweg en in de speciaal 

opgerichte (m hine)constructiew erkplaats aan 
de Nova Zemblastraat.
Eind 1965 sloot de laatste arbeider de poort. De 
W ester, eens neergezet op 14.659 (±  1000 
palen meer dan het paleis op de Dam!), was er 
niet meer. LEEG  stond het eiland, waar op 
hoogtijddagen 124 verschillende artikelen wer- 
den geexporteerd naar 48 landen. Een interna- 
tionaal georiënteerd bedrijf waar per week ± 
3000 ton suiker werd verwerkt, waarbij net zo 
veel water gebruikt werd als de stad Den Haag 
aan drinkwater nodig had.
Met het verdwijnen van de W ester verdween 
ook een stuk buurtcultuur want de Westerfan- 
fare verdween weliswaar niet maar ze vertrok 
wel uit onze buurt. Andere fabrieken binnen 
het C.S.M. bedrijf namen de productie van de 
Wester over. De gebouwen werden verkocht 
aan het Electrocentrum en de Technische Unie. 
Voor de C.S.M. was het jaar 1965 zeer goed 
want ze boekte een winst van 20 miljoen 
gulden.

Voorspoedig
Afgelopen jaar 1984 verviel het laatste zichtba- 
re restje van de suikerraffinaderij, toen een 
brand het laatste pakhuis met het opschrift 
W .S.R. in een ru’ïne veranderde. In 1985 zal 
deze ruïne plaats maken voor nieuwe woningen 
waarmee de W ester Suiker Raffinaderij defini- 
tief verleden tijd is geworden.

?e ter Berntsen 
Jan Erik Beuger

Nieuwbouw op het terrein van ,,de Wester” anno 1985.

mondjesmaat van mocht drinken. E r verscheen 
een ,,feestkrant” waarin aangekondigd stond 
dat een snelheidsmaniak een weergaloze stunt 
zou gaan leveren in een van de suikerkookpan- 
nen ter ere van het feest. Vele arbeiders liepen 
met feestmutsen en feestneuzen op te werken, 
terwijl het kantoorpersoneel in de middagpauze 
met de muts op zat te klaverjassen.
Volgens de feestkrant kon een besteld draaior- 
gel, ter opluistering, nog net worden afbesteld, 
vanwege de sobere viering door de directie. Al 
met al was het eigen feest een groot succes! Het 
feest ging de geschiedenis in als de feestneu- 
zenaktie- Resultaat van dit alles was wel dat het 
gehele personeel zes weken later vijftig gulden 
extra, zoals gevraagd was, in hun loonzakje 
kregen.

S lu in g onvermijdelijk
Toch kwam de sluiting nog onverwacht, o p  23 
september maakte de Minister van Landbouw 
bekend dat hij de bijdrage van de overheid aan 
,,D e W ester” geleidelijk zou beëindigen. Hij 
motiveerde dit besluit als volgt: ,,naar het 
oordeel van de regering was het blijvend 
verlenen van een toeslag op het raffineren van 
buitenlandse rietsuiker in de huidige Neder- 
landse suikerhuishouding in ieder geval niet 
langer verantw oord.”
Zonder subsidie was ,,D e W ester” echter red- 
deloos verloren. In 1962 bleek het verlies van 
de WSR 1,8 miljoen gulden te bedragen. In de 
ogen van de directie was massaontslag onver- 
mijdelijk geworden. Van de zevenhonderd 
werknemers moesten er ineens 182 verdwijnen. 
Bovendien was de directie van mening, dat 
voortzetting van het bedrijf in de toekomst 
eigenlijk onmogelijk was.
Een storm van protest stak op! Niet tegen de 
voornemens van de directie, maar tegen het 
beleid van de overheid. Vele malen debatteer- 
de de gem eenteraad van Amsterdam over de 
7aak- De raad vond het een schande dat de 
regering de overproductie op de binnenlandse 
markt afwentelde op één bedrijf. Even felle 
bewoordingen gebruikte de voorzitter van de 
Amsterdamse Kamer van Koophandel.
In de Tweede Kamer werden vragen gesteld en 
interpellaties aangevraagd. Het mocht allemaal 
niet baten. De minister hield voet bij stuk,

^ e rd  de positie van de raffinaderij voor enige 
tijd zeker gesteld.

Het grote feest
In 1957 bestond het bedrijf 75 jaar. G root feest 
dus. Niets van to t alles. De directie wilde, 
gezien de weinig florisante situatie van het 
bedrijf, dit feit stilletjes voorbij laten gaan.
Er zou enkel een bescheiden receptie plaats 
vinden voor de 3000 suikerwerkende cliënten 
van het bedrijf. Voor de arbeiders zou er ook 
nog iets georganiseerd worden.
De arbeiders waren echter een andere mening 
toegedaan. H et begon allemaal met een opge- 
hangen- krans van stro tijdens het werk. Een 
gejuich steeg op en er werd gehost. Dit sloeg 
over naar andere afdelingen. Men spande een 
waslijn waaraan uit oude kranten hemden en 
broekjes werden opgehangen. De ,,vuile was” 
werd erbij geschreven en een ieder dacht ,,Ja 
van 75 jaar!”
De ,,feestvreugde” breidde zich uit. Men kon 
gratis limonade drinken van door de W ester 
geproduceerde limonade, waar men toch al

Na de Tweede Wereldoorlog moest de Wester 
Suiker Raffinaderij proberen haar verloren 
positie weer terug te winnen. De overheid eehter 
was van mening dat bovenal de binnenlandse 
markt beschermd moest worden, en traehtte de 
import van buitenlandse suiker zoveel mogelijk 
te beperken. De Wester was van die buitenland- 
se suiker aftiankelijk voor haar produetie. Lan- 
ge tijd kreeg de sui^rraffinaderij steun van de 
overheid, maar toen in 1960 die steun wegviel 
was het gedaan met de Wester. Binnen vijfjaar 
na het besluit om haar subsidiegelden aan de 
Wester af te bouwen stond het fabriekseomplex 
aan de Van Noordtkade leeg en verlaten.

Dumping
Na 1945 was er groot tekort aan suiker. In 1948 
was de vraag naar suiker nog bijna twee maal zo 
groot als het aanbod. Een korte koortsachtige 
bloei van de suikerindustrie, dus ook voor de 
W ester, was het gevolg. Deze opbloei was 
slechts zeer kort. Veel landen besloten name- 
lijk om hun bietenproductie sterk uit te brei- 
den. In Europa waren dat de landen Frankrijk, 
W est-Duitsland, Italië, Nederland en Turkije, 
maar ook landen waar voorheen geen enkele 
biet werd geteelt, begonnen met de suikerbie- 
tenverbouw. Dit veroorzaakte een groot over- 
schot op de internationale markt.
In Europa was vooral Frankrijk de grote 
schuldige. Frankrijk verbouwde grote hoeveel- 
heden suikerbieten voor de fabricage van alco- 
hol, waarvan de prijs toen erg hoog was. Na de 
oorlog daalde de prijs van alcohol fors en men 
ging de bietenproductie gebruiken voor de 
suikerfabricage. Resultaat: een reusachtig ex- 
portoverschot van witte suiker. De Fransen 
,,dum pten” deze suiker tegen lagere prijzen op 
de wereldmarkt. Andere landen, bang dat zij 
met hun suiker bleven zitten, gingen eveneens 
over tot een massaal dumpen van suiker, 
waardoor de prijs nog verder daalde. Voor de 
W .S.R., die het moest hebben van die interna- 
tionale markt, was dit een ernstige bedreiging 
voor haar voortbestaan.

Stabilisatie in vijftiger jaren
Aan het begin van de vijftiger jaren verwerkte 
de W ester ±  500 ton ruwe suiker (=450 ton 
witte suiker) per dag, wat neer kwam op een 
jaarproductie van zo’n 120.000 ton. Daarvan 
was 90.000 ton voor het binnenland bestemd,
met name aan de suikerverwerkende indus- 
trieën als V erkade e.d،, de rest was bestemd 
voor het buitenland.
Om enige rust te krijgen op de wereldsuiker 
markt werd een overkoepeld regulerend suiker 
orgaan ingesteld, de International Sugar Coun- 
cil. Op een groot concres in London in 1951 
verdeelde zij de wereldsuikerpot voor de ko- 
mende jaren. Nederland was in 1949 haar 
kolonie in de Oost kwijtgeraakt en moest 
daardoor met een veel lager expor^uotum  
(= de  maximaal toegestane hoeveelheid uit te 
voeren suiker) genoegen nemen. Steun van de 
overheid bleef daarom noodzakelijk.
Die steun aan de W ester kwam uit de periode 
van de crisis. Toen had de overheid hoge 
invoerrechten opgelegd aan de import van 
buitenlands suiker ten einde de eigen binnen- 
landse markt zo veel mogelijk te beschermen. 
De steun die de W ester kreeg bestond uit de 
teruggave van die hoge al betaalde invoerrech-

Door deze steun van de overheid en het 
instellen van een internationale export-regeling
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THEATER
W oen sd ag  3

Be w e g in g st h e a t e r  S I R I S m e t

‘CA M A R’
Ee n  ٧٢٠٧١٧ v er t e lt  h a a r  v e r le d e n ,  

h e d e n  en  t o e k o m st .  

H o o fd t h e m a :  H et  m e n se li j k  

b e st a a n  zo w e l a ls  in d iv id u  a ls ؛٨  

r e la t ie  tot  a n d e r e n  

Scr ip t  e n  reg ie :  V e s n a  B la z ic .  

A a n v a n g : س.�3 ٧٧٢ .

T o e g a n g :  /  7 ,5 0  - cj p  /  5,- .

Donderdag

v r ij d ag

$ � ا ه  p e r f o r m a n ce  ٧^٢٦

LI SA M ARCU S m، . ‘ H EAVENLY BODI ES’
A a n v a n g :  2 0 .3 0  ٧٧٢. T o e g a n g :  /  7 , 0 ة  - c j p  /  5,- .

Vr ij d ag  12 

Zaterdag  13

‘ D EM U I ZEN VAL’ Zo n d a8 14
v a n  A g a t h a  Ch r is t ie .  Ee n  sp a n n e n d  t o n e e lst u k  m et  e e n  o n v e r w a ch t  slo t .
A a n v a n g ;  2 0 .3 0  ٧٧٢. T o e g a n g ;  /  7 ,5 0  r cj p  /  5,- .

A a n v a n g :  zo n d a g  1 4 ap r il:  1 5 .0 0  ٧٧٢. T o e g a n g :  /  5 ,-  Ee t ca f é

W oen $dag  17 t / m v r i j d ag  19 T RY OUTS

Zat erdag  20  PREM I ÇRE 

Zondag  21 PREM I ÈRE 

W o en sd ag  24, v r i j d ag  26 en zaterdag  27

M U Z I KAAL T H EAT ER M AJEU R +  P LU S
m et

‘EEN D R AAD H ET D f lN K ER ’
٧^٨  H e lla  H a a sse .

G e b a se e r d  o p  h et  G r ie k se  v e r h a a l A r ia d n e .  H e lla  H a a sse  w ijk t  a f  v an  h e t  k la ssie k e ;  

zij  ze t  A r ia d n e  n e e r  a ls  e e n  p r o g r e ss ie v e  v ro u w  d ie  z ic h  v e r ze t  t eg e n  le u g e n  en  

t ir a n n ie  en  h ie r d o o r  in  co n f l ic t  k o m t  m et  h a a r  v a d e r  en  h a a r  g e l ie fd e  T h e se u s.  H et  

p u b lie k  k r ijg t  e e n  b e e ld  d a t  o n d a n k s  a l le  m o d e r n e  t e ch n o lo g ie ,  d e  leu g e n ,  d e  m ach t  

en  h e t  b e d r o g  b lij f t  ze g e v ie r e n  o f  zo a ls  d e  g o d  □ io n y so s  zeg t :  ‘ D e  w a a rh e id  is ee n  
u it v in d in g  v a n  s t e r v e l in g e n ’ .

M u zie k  en  m u zik a le  le id in g :  H e n k  d e  ^ n g e ,  Ko o r re g ie :  Se lm a  Se za n n a ,  Reg ie :  
M a x im  H am el.
A a n v a n g :  2 0 .3 0  uu r . T o e g a n g ;  ƒ 1 0 , -  - cj p  /  7 ,5 0 .

Zondag 21
O p e r e t t e g e ze lsch a p  M I E K E W E S T R A

CO N CER T
A a n v a n g :  1 5 .0 0  uu r . T o e g a n g :  /  3 ,50 .

Zondag 28
M u zie k v e r e n ig in g  T A V E N U  m et  e e n

V O Q R JAAR S LU N CH CO N CER T
A a n v a n g :  1 2 .3 0  ٧٧٢. T o e g a n g :  /  3 ,5 0 .

POanenstraat174, 

1013WC Amsterdam

T e  b e r e ik e n  m et  bus 22 v a n a f 
t s t a p p e n  h a lt e  T a s) □ ؛ -  C S

m a n st r a a t / Sp a a r n d a m m e r- 

s  g e h e e l؛ st raa t )  H e t  t h ea t e r 

,t o e g a n k e li j k  v o o r  in v a l id e n

Reserver ingen:  

d insdag t/ m vr ij dag 
van I 4 . n n - I 7 . n n  ٧ ٥ ٢  

t el.  821311

Elke m a a n d g v o n d ,  

aanv.: 20 .30 uur, toeo.:FILM

Maan dag
‘ PI LOTE’
v a n  H e c t o r  B a b e n co .

Je u g d cr im in a li t e it  a a n  d e  ze lf k a n t  v an  d e  m a a t sch a p p ij  in Bra zi l ië .

Maan dag

‘ALS JE BEGRI JPT W AT  I K BEDOEL’
D e  b e r o e m d e  Bo m m e lf i lm  v a n  M ar t e n  T o o n d e r .

M aan d ag  15

‘CHARI OTS OF FI RE’
v an  H u g h  H u d sc n  m et  B e n  Cr o ss.

A ch t e r g r o n d e n  en  m o t ie v e n  v an  t w e e Br it se  

a t le t en  d ie  O ly m p isch  g o u d  w o n n en .

Zondag  28

H APJE FI LM  H APJE FI LM  H APJE FI LM H APJE

B e id e  d e le n  v a n  d e  b e r o e m d e  f ilm

N O V ECEN TO

o p  é é n  d a g  t e zie n !

□ e e l  I b eg in t  o m  1 6 .0 0  uur , 

d e e l II o m  2 0 .3 0  ٧٧٢.

V a n  e lk  d e e l is d e  t o e g a n g sp r i j s  /  5,- .

D e e l I en  d e e l II in c lu s ie f  

e e n  e ch t e  I t a lia a n se  m aa lt ij d  k o st  

s l e c h t s / 19,- .

W e l e v e n  v an  t e v o re n  re se rv e re n :  

t el.  8 2  1 3 1 1 .

M a a n d a a 2 2
‘ CRI A CU ERVO S’
O v e r  e e n  9 - j a r ig  m e isj e  d a t  v a n  j o n g sa f  v e r t ro u w d  is g e r a a k t  m et  d e  d o o d .

KINDERV0 0 R$TELUNGEN
Maan dag

‘ALS JE BEGRI JPT  W AT I K BEDOEL’
D e  b e r o e m d e  Bo m m e lf i lm  v a n  M a r t e n  T o o n d e r .

Aa n v a n g :  1 4 .0 0  u u r  

T o e g a n g :  G R A T I S


