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Uitbreiding Westerpark
D at de Floriade in 1992 niet in het W esterpark 
gehouden wordt is bekend. Duidelijk is dat 
deze beslissing voor de omliggende buurten 
zeer ingrijpend is. Weliswaar gaat de uitbrei
ding van het park wel door, m aar dit zal 14 jaar 
in beslag nemen. D aar komt bij dat er minder 
geld beschikbaar is en daarom  zullen veel 
onderdelen van het plan goedkoper uitgevoerd 
worden.

Toch heeft het W esterparkoverleg, waarin de 
omliggende buurten zijn vertegenwoordigd, 
wel enige positieve dingen bereikt. Bevrijd uit 
het „k eu rslijf’ van de Floriade bleek er meer 
oor en oog voor de wensen van de buurten.

Zo zal de geplande vijver minder hoekig van 
vorm worden: er is extra aandacht voor kleuter- 
speelplaatsen; sport- en spel voorzieningen, ook 
voor de oudere jeugd, zijn in de plannen 
uitgebreid.

Balspelen, zoals basketball, volleybal en tennis, 
kunnen plaatsvinden op verharde speelveldjes 
ten westen van het Zuiveringsgebouw, nabij de 
Van Hallstraat, en in de noordwesthoek van 
het oude W esterpark, nabij de ingang van het 
tunneltje Zaanstraat.

Vanuit de buurten is er op aangedrongen om als 
eerste na de renovatie van het W esterpark het 
aansluitende deel van het G .E .B .-terrein aan te 
pakken, zodat in een veel eerder stadium een 
groter W esterpark voor de buurten beschikbaar 
komt.

De gemeente tracht ten dele tegemoet te 
komen aan de verlangens. Ze stelt voor een 
kleiner noordelijk gebied van het Westergasfa- 
briek-terrein, samen met het westelijk daarvan 
gelegen lage polder-gebied, als tweede fase aan 
te pakken. Als dat naar wens verloopt betekent 
het dat in 1986 het oude W esterpark gereno
veerd is en in 1989 het noordelijk deel van het 
G .E .B .-terrein en de Lage Polder voor rekrea- 
tie geschikt zijn.

D at uiteindelijk pas in 1997 de totale uitbrei
ding gereed zal zijn is een somber gegeven. 
Maar meer misschien nog de mogelijke proble
men bij de financiering voor het schoonmaken 
van de vervuilde grond. Provincie en gemeente 
geven bij bodemsanering de voorkeur aan 
woningbouwgebieden. Die prioriteit kan een 
eventuele vertraging in de uitvoer tot gevolg 
hebben.

Aan de onhoudbare situatie in het oude Wes
terpark zal echter binnenkort een eind komen: 
in het najaar wordt gestart met de grote 
renovatie.

werkgroep woonomgeving

4 MEI DODENHERDENKING
5 MEI BEVRIJDINGSDAG
Op 4 mei is het monument op het Zaanhof de 
plaats waar bewoners van de Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt de doden uit de tweede 
wereldoorlog herdenken. Deze mensen zijn 
gevallen voor onze vrijheid.
Tevens wordt op de 4de mei de strijd herdacht 
die velen voerden tegen het fascisme, vaak ten 
koste van grote offers.
H et is niet alleen de strijd van toen waarbij 
wordt stilgestaan; ook nu nog is het hard nodig 
pal te staan tegen het opkomend fascisme. 
Weliswaar kennen wij niet het fascisme zoals 
dat 40 jaar geleden in zijn meest gruwelijke 
vorm bestond, maar wel worden we bijna 
dagelijks gekonfronteerd met uitingen van ra-
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Luchtfoto Westerpark

cisme, wat makkelijk kan uitgroeien tot fascis
me.
Fascisme mag nergens meer vaste bodem krij
gen, zeker niet ia  onze buurt. Daarom mogen 
wij niet aksepteren dat mensen op grond van 
hun huidskleur, geloof, sekse, seksuele voor
keur of politieke overtuiging worden gediskrimi- 
neerd.
Samen de herdenking op het Zaanhof m eem a
ken kan ons moed geven om samen door te 
gaan het, al dan niet sluipend fascisme, te 
bestrijden.
5 mei is de dag dat er gefeest kan worden. 
Zeker dit jaar, 40 jaar na de heugelijke 
bevrijdingsdag. Dit feest moet gevierd worden 
juist met onze kinderen en kleinkinderen opdat 
iets overgebracht kan worden van de opluchting 
en vreugde die ervaren werd na 5 jaar bezetting 
en onderdrukking. Vier met elkaar deze 5de 
mei naar hartelust!
Als u zich in wilt zetten om onze vrijheid te 
behouden, kunt u zich opgeven als lid van het 
anti-fascisme comité, Polanenstraat 174.

H et 4/5 mei-komité.

Programma in  het 
kader van de

Zondag 28 april:
Novecento-film deel 1 en 2.
Polanentheater 
aanvang 16.00 uur 
toegang: per deel ƒ 5,-.

Woensdag 1 mei:
Terug naar W arschau-toneelstuk. 
Polanentheater 
aanvang 20.30 uur 
toegang: ƒ 5,-; 65+ ƒ 3,50.

Donderdag 2 mei:
zie woensdag.

Vrijdag 3 mei:
Diskussieavond „Vrouw en V erzet” . 
Polanentheater 
aanvang 20.00 uur 
toegang gratis.
Zie elders in de krant.

Zaterdag 4 mei:
Dodenherdenking op het Zaanhof van 19.30 
uur.
Om 21.00 uur: „H oezo bevrijd” , toneelstuk.
Polanentheater
toegang gratis.

Zondag 5 mei:
Vanaf 10.30 uur bestaat de mogelijkheid om 
koffie te drinken in het Polanentheater. Op 
diezelfde tijd vertrekt Tavenu voor een rond
gang door de buurt, waarna Tavenu een concert 
verzorgt.
Vanaf 12.00 uur vinden op het binnenterrein 
van het Polanentheater aktiviteiten plaats voor 
kinderen to t 12 jaar: vrijmarkt, Circus Caprioli, 
poppenkast voor de allerkleinsten, disko, een 
Rock en Roll-band, oud-hollandse spelen e.d. 
Voor oudere kinderen vanaf 13 jaar wordt door 
het sportbuurtwerk aktiviteiten georganiseerd. 
Van 10-11.30 uur in de sporthal, vanaf 11.30 tot
15.00 uur in de Polanenstraat en vanaf 15.00 
uur op het Zaandamm erplein. Aktiviteiten zijn
o.a.: auto-trekken, sprintwedstrijden, mini- 
stratenloop, american football.
Gedurende de hele dag is de foyer van het 
Polanentheater geopend, vanaf 14.00 uur zal de 
,,Satin Doll swing band” voor de juiste sfeer 
zorgen.

VERSLAG WIJKRAAD

□
DE HULPVERLENING

□
NIEUWSBRIEF BEJAARDEN

□
IJ BOULEVARD

□
SCH0LENPR0JEKT
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RechtshulpDE HULPVERLENING
kolofon
De Buurtkrant is een uitgave van het 
Aktie Komité Zeeheldenbuurt, het Comi
té W ijkverbetering Spaarndammerbuurt 
en het W ijkopbouworgaan Spaarndam. 
H et redaktieadres is: Polanenstraat 174, 
tel. 829773.
De ondertekende 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 recht voor 
stukken niet te plaatsen.

Aan dit nummer werkten mee:
Bob M orriën, Nel Breedveld, Adrie 
Glasz, Zaitounie, Jan Eric Burger, Friso 
Hiem stra, Joger de Jong, G erda Las- 
schuit, Freddy M ijnheer, Bert Helmers.

Drukkerij: Dijkman.
Oplage: 7000 expl.

uiterste inleverdata copij
3 mei 
31 mei

verschijningsdatum  
Buurtkrant
18 april 
23 mei 
20 juni

Dromen en hulpverlening
In de reeks artikelen over het werk van het 
Maatschappelijk werk team  dit keer een ver
haal over het gebruik van drom en in de 
hulpverlening. Drom en zijn bedrog. Zeggen de 
mensen. M aar de mensen zeggen zo veel. 
Drom en zijn geen bedrog. Tenminste als je 
goed naar ze luistert. En er moeite voor wilt 
doen. Drom en zijn eng, zeggen de mensen. 
M aar de mensen zeggen zoveel. Soms zijn 
dromen inderdaad eng. Heel vaak ook niet en 
zijn ze leuk. En ze kunnen je  veel vertellen over 
jezelf. Over je manier van leven. Je goede en 
slechte eigenschappen.
De laatste jaren zijn we veel meer te weten 
gekomen over dromen. Je kunt er niet buiten. 
En iedereen blijkt, volgens onderzoek, te dro-' 
men. Ook al weet je  dat zelf niet. En denk je 
dat je  nooit droomt. Overdag gebeurt veel. We 
horen, zien en voelen veel. Toch ontgaat ons 
ook nog veel. Je zou kunnen zeggen: alhoewel 
we wakker zijn slapen we. Toch moeten al die 
indrukken verwerkt worden. D at doen we 
’s nachts. Je zou kunnen zeggen al slapende zijn 
we wakker. Dan kan wat we overdag verwaar
loosd hebben aan bod komen. Beetje bij 
beetje. Niet meer dan je  aankunt. W ant zo zijn 
dromen. H et is niet voor niets dat dingen je 
overdag niet opvallen.

Bij het uitwerken van dromen blijkt, dat ieder 
van ons een wijsheid in zichzelf heeft. Alleen 
zijn we ons dat niet altijd bewust.
In de hulpverlening kunnen dromen uitstekend 
worden gebruikt. En worden ook met succes 
gebruikt. H et is met name een goede vorm, 
omdat de cliënt baas blijft over zichzelf. H et is 
zijn/haar droom en niet van iemand anders. 
Alleen de drom er/droom ster kan de betekenis 
van een droom begrijpen. Op dit terrein is de 
drom er/droom ster de echte deskundige. U iter
aard is het wel prettig om er samen met iemand 
anders aan te werken. Veel problem en kun je 
met het werken aan je  drom en oplossen. En 
dan gaat het vooral om problem en als: je rot 
voelen (depressief zijn), angst, niet weten 
welke kant het op moet m et je  leven etc.
Dit keer hebben we over ons werk een „drom e
rig” verhaal verteld. M aar aandacht aan je 
dromen besteden kan je wél uit de problemen 
helpen. Ook daarbij kan het maatschappelijk 
werk team helpen. Zoals bij meerdere dingen,

Ontslag
Ondanks de lastenverlichtingen voor het be
drijfsleven worden dagelijks nog vele mensen, 
om wat voor redenen dan ook, ontslagen. Een 
ontslag kun je  aanvechten en moet meestal ook 
worden aangevochten, al is het alleen maar om 
je W W -uitkering veilig te stellen.
H ieronder wordt puntsgewijs aangegeven, ove
rigens zonder volledig te kunnen zijn, waar je in 
geval van een ontslagaanzegging in elk geval op 
moet letten.

— redenen van het ontslag/ 
onm iddellijk protest
D e werkgever dient bij de ontslagaanzegging 
duidelijk alle redenen aan te  geven waarom 
hij/zij m eent dat je  moet worden ontslagen.
Ook al klinken die ontslagredenen nog zo 
redelijk, het is van groot belang dat je als 
werknem er direkt mondeling protesteert tegen 
het aangezegde ontslag; als niet duidelijk en ' 
tijdig wordt geprotesteerd, wordt al snel aange
nomen dat je  het eens bent met het ontslag, met 
alle mogelijke nadelige gevolgen van dien.
Nadat de ontslagaanzegging schriftelijk door de 
werkgever is bevestigd, dient ook het protest 
daartegen aangetekend naar de werkgever te 
worden opgestuurd (kopie bewaren)!
H et is raadzaam al direkt na de mondelinge 
ontslagaanzegging naar een rechtshulpverlener 
te stappen, door wie je eventuele rechten tijdig 
veilig gesteld kunnen worden.

Op staande voet
Als er sprake is van een dringende reden voor 
het ontslag is opzegging niet nodig. De werkne
m er kan dan onmiddellijk worden ontslagen. 
Een dringende reden kan bijvoorbeeld zijn: 
grof beledigen van de werkgever, vechtpartijen 
op het werk, zonder geldige reden niet op het 
werk verschijnen e.d.
Bij een ontslag op staande voet kunnen de 
emoties nog al eens hoog oplopen; probeer je  te 
beheersen, hoe onredelijk het ontslag ook lijkt.
2 -----------------------------------------------------------

bijvoorbeeld huisvesting. D aarover echter de 
volgende keer meer.
Hans Zonneveld, Tel. 84 25 30.

Vooroordeel
‘Ze krijgen eerder 
een w oning’

U it een onderzoek dat in 1979 in een aantal 
gemeenten werd gehouden kwam naar voren 
dat buitenlanders verhoudingsgewijs tweemaal 
zoveel op wachtlijsten voor woningen staan dan 
Nederlanders en gemiddeld ook langer op een 
woning m oeten wachten.
Recentere onderzoeken gaven steeds dezelfde 
uitkomst: slechtere, kleinere woningen en lange 
wachttijden .
Per gemeente kan de situatie wel verschillen. 
W anneer de gem eente zelf de toewijzing regelt, 
kan het beeld gunstiger zijn dan wanneer 
woningbouwverenigingen dat doen. In veel 
gevallen kunnen buitenlanders namelijk geen 
lid worden van een woningbouwvereniging . 
H et komt voor dat buitenlanders hen aangebo
den, betere, m aar duurdere woningen niet 
kunnen accepteren.
Hun inkomen is meestal laag. Een flink aantal 
gezinnen moet bovendien iedere maand geld 
overmaken om familie in het land van herkomst 
te onderhouden. A nderen willen sparen voor 
een eventuele terugkeer.
In ieder geval: de meeste buitenlandse gezinnen 
wonen te krap. In Amsterdam leeft volgens de 
gemeentelijke normen tweederde van de Tur
ken en M arokkanen in te kleine huizen, in 30% 
van de gevallen woonden er zelfs drie of meer 
personen te veel. Bij Nederlanders liggen die 
percentages veel lager. D aar woont 16% te 
klein en 2% overschrijdt de norm dat in een 
woning drie mensen te veel huizen .
H et gerucht dat buitenlanders bij de woning
toewijzing voorrang zouden krijgen is waar
schijnlijk in de wereld gekomen door het 
bestaan van de regeling rijksvoorkeurswonin- 
gen.
H et gaat hierbij om geringe aantallen woningen 
die beschikbaar moeten zijn om vluchtelingen 
die op Schiphol aankomen en die niet naar hun 
eigen land terug kunnen keren, te kunnen 
huisvesten. E r is dus geen sprake van een 
aparte categorie woningen waarop buitenlan
ders aanspraak zouden kunnen maken.

Zeg wel duidelijk dat je het er niet mee eens 
bent en het er niet bij zult laten zitten; op die 
manier is het vaak nog mogelijk de ruzie enkele 
dagen later bij te leggen, zodat je het werk nog 
kunt hervatten. Bij ordinaire ruzies, scheldpar
tijen of nog erger, is de breuk meestal niet meer 
te lijmen en zal uiteindelijk de rechter moeten 
uitm aken of er voor het ontslag op staande voet 
nu wel of niet een dringende reden aanweeig 
was.
Bij een ontslag op staande voet weigert de 
bedrijfsvereniging altijd WW uit te keren, 
omdat zo’n ontslag of terecht was (en dan heb 
je  dat ontslag aan jezelf te wijten) of omdat het 
ontslag niet terecht was (geen dringende re
den).
Als het ontslag niet terecht is gegeven wordt het 
nl. door de rechter nietig verklaard, wat tot 
gevolg heeft dat de arbeidsovereenkomst eigen
lijk niet is beëindigd en je  daarom  recht houdt 
op doorbetaling van loon en bijkomende ver
goedingen, vanaf het moment van het onterecht 
gegeven ontslag op staande voet.
Al deze regels gelden ook ten aanzien van 
buitenlandse werknem ers, zelfs voor illegale 
werknemers! Bovendien kan de werkgever die 
een illegale buitenlander wil ontslaan (waar dus 
ook toestemming voor nodig is van de Direk- 
teur van het A rbeidsburo) niet zondermeer 
volstaan met de reden dat hij illegaal werkt.
De direkteur van het arbeidsburo moet in zo’n 
geval wel toestemming geven (anders zou hij 
meewerken aan het instand houden van een 
voor de werkgever strafbare situatie), maar 
om dat de werkgever bij het aangaan van de 
dienstbetrekking al wist, althans kon weten, dat 
de werknem er illegaal in Nederland is, wordt 
het ontslag, alleen op grond van illegaliteit, 
door veel rechters onredelijk bevonden.
Op grond van zo’n onredelijk ontslag hebben 
deze werknemers dan recht op schadevergoe
ding, meestal in de vorm van ongeveer drie 
maanden loon:
Een ontslag van illegale werknemers kan niet 
worden tegengehouden, m aar er bestaat in veel 
gevallen nog wel recht op een schadevergoe
ding.

Alweer ruim een jaar geleden voerde de Minis
ter van Justitie Korthals-Altes, de eigen bijdra
ge op de rechtshulp in. D at wil zeggen dat het 
vanaf dat moment afgelopen was met de gratis 
rechtshulp voor de mensen die dat ook niet 
konden betalen. G rote groepen advokaten heb
ben zich tegen deze maatregel verzet, door 
manifestaties, verstoringen van zittingen, blok
kades voor kantongerechten enzovoorts, omdat 
zij vonden dat iedereen in Nederland de kans 
moet hebben zijn/haar recht te halen.
Recht moet niet alleen bevochten kunnen 
worden door mensen die flink wat geld hebben 
om een advokaat te betalen.
H et zijn juist ook de mensen m et de laagste 
inkomens, die vaak in de moeilijkheden zitten 
wat betreft hun werk, woning, uitkering enz. 
Als er een proces gevoerd moet worden om uit 
de problem en te komen, moet je  per 1 januari
1984 tóch al deurwaarderskosten en griffiegeld 
(het geld voor de administratie van de recht
bank) betalen. Als daar dan ook nog een eigen 
bijdrage voor iedereen van ƒ 50,- of ƒ 60,- 
bijkom t, dan wordt het voor veel mensen 
financieel onmogelijk om voor hun eigen rech
ten op te komen.
Daarom  innen de advokaten de eigen bijdrage 
niet om zo aan de minister en aan de poltitieke 
partijen te laten zien dat deze maatregel on
rechtvaardig is en ingetrokken moet worden. 
Als u het eens bent met deze stellingname van 
veel advocaten, dan roepen wij u allen op om 
dit protest te steunen door brieven te sturen 
aan:
— de vaste Kamercommissie voor Justitie
— de Ministe van Justitie.
Als er dagelijks heel veel eigengeschreven 
brieven gestuurd worden, zal tenslotte door 
vereende kracht, de maatregel ingetrokken 
worden, zeker nu is gebleken dat er uiteindelijk 
helemaal geen tekort m eer is op de begroting. 
M eer informatie over deze aktie is te verkrijgen 
bij: Advokatenkollektief Spaarndammerbuurt. 
Adressen briefaktie klanten en organisa
ties
M inister van Justitie 
Mr. Korthals-Altes 
Schedeldoekshaven 100,
’s-Gravenhage
Leden van de Vaste Kamercommissie voor 
Justitie
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018,
2500 EA  D en Haag.

Gewoonlijk dient een arbeidsovereenkomst te 
worden opgezegd, met inachtneming van een 
opzegtermijn. De werkgever kan pas opzeggen 
als hij toestemming heeft gekregen van de 
Direkteur van het Gewestelijk Arbeidsburo 
voor het ontslag. D e werkgever moet deze 
toestemming aanvragen. Enige tijd daarna 
wordt de werknem er door het Arbeidsburo 
opgeroepen om zijn mening over het aange
vraagde ontslag te geven.
Ook hiervoor geldt dat het van groot belang 
kan zijn tijdig naar een advokaat of het Buro 
voor Rechtshulp te gaan; de toestemming voor 
het ontslag kan worden geweigerd indien er 
goede argumenten tegen de door de werkgever 
opgegeven ontslagreden naar voren worden 
gebracht.
Bij ziekte van de werknemer, zelfs als die 
ontstaan is na een verkregen toestemming voor 
het ontslag van de D irekteur van het Arbeids
buro, mag de werkgever de arbeidsovereen
komst niet opzeggen.

CAO/vakbond
Tenslotte kan dan nog worden gewezen op de 
verschillende C A O ’s. In bijna elke bedrijfstak 
is wel een CAO van toepassing. Een CAO 
bevat algemene regels voor werkgevers en 
werknemers, waaraan over en weer rechten en 
plichten worden ontleend, ook m et betrekking 
tot ontslagen. Naast de individuele arbeidsover
eenkomst is de C A O  belangrijk voor het inzicht 
in de rechtspositie van een werknemer.
Elke werknem er heeft recht op een exemplaar 
van de in zijn bedrijf of kantoor van toepassing 
zijnde CAO.
Degene, die met ontslag wordt bedreigd en lid 
is van een vakbond, kan het beste in eerste 
instantie de bond inschakelen.
Omdat het ontslagrecht zo ingewikkeld is (het 
bovenstaande geeft nog lang geen kompleet 
beeld) is het in je eigen belang om tijdig naar 
een rechtshulpverlener te stappen.
Dat laatste geldt overigens niet alleen bij een 
dreigend ontslag, m aar ook in vele andere 
gevallen.

H aije Wind

S o llic iteren !?
W at moet ik m et de sollicitatie-plicht?
H oe schrijf ik een goeie sollicitatie-brief?
Hoe voer ik een sollicitatie-gesprek?
Brieven schrijven kan heel moeilijk zijn. H et 
komt vaak voor dat mensen een aantal keren 
opnieuw m oeten beginnen. M aar... hoe meer je 
schrijft hoe beter het gaat. Leren kun je het 
altijd.
Dagelijks worden er duizenden brieven ge
schreven en verstuurd. Hoe een brief geschre
ven wordt hangt af van wat je  wil bereiken. E r 
zijn een heleboel brieven, liefdesbrieven, zake
lijke brieven, sollicitatiebrieven. Op sollicitatie
brieven wordt steeds nauwkeuriger geselec
teerd. Dus wat m eer zekerheid krijgen voor het 
schrijven en opstellen van brieven kan belang
rijk zijn. Los van of er nu wel of niet een baan 
uit voortkom t. Volwassenen op Herhaling en 
de Sociaal Raadsm an organiseren een sollicita- 
tie-kursus!

Wat gebeurt er binnen deze 
lessen?
1. H et opstellen en schrijven van een sollicita
tie-brief.
2. Bespreken wat er bedoeld wordt met eisen in 
een advertentie, moet je  daar op ingaan in je 
brief.
3. Bespreken wat een instantie, waarbij je 
solliciteert, van je wil weten.
4. H et oefenen van een sollicitatie-gesprek 
zonodig.
W at wordt er gevraagd binnen een gesprek en 
wat laat je  van jezelf los.

Wanneer zijn deze lessen?
In mei start deze kursus.
En wel op dinsdagmiddag 7, 14, 21 mei en 
eventueel ook nog 28 mei.
De lessen zijn van 14.00 to t 16.00 uur.

Waar zijn de lessen?
In Buurthuis V erzet, Hem brugstraat 156a, Am 
sterdam.
Wilt u m eedoen aan deze kursus dan kunt u 
zich opgeven bij onderstaande personen met 
telefoonnummer. De aanmelding m oet het 
liefst vöör 1 mei gebeuren.
Met vriendelijke groeten, Wim van Ogtrop,' 
Sociaal Raadsm an, tel. 829302, Hennie Kom
duur, Volwassenen op Herhaling, tel. 840124 in 
Buurthuis Verzet.
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FUSION III 
in  het Polanentheater  
intercultureel festiva l 
van 6 m ei t/m 19 m ei ’85
Voor de derde achtereenvolgende maal een 
FUSION FESTIVAL in het Polanentheater. 
Van maandag 6 mei t/m zondag 19 mei kunt u in 
het Polanentheater groepen zien waarvan de 
leden of waarvan de voorstellingen geworteld 
zijn in twee culturen. Film, zang, dans, toneel, 
muziek, beweging en kindervoorstellingen 
staan op het programma. Kortom een waar 
intercultureel festival: FUSION III.
Met dit festival wil het Polanentheater opnieuw 
een beeld geven van wat er op het gebied van 
m igrantentheater op dit mom ent gedaan wordt 
zowel door beroeps als amateurs. N aar elkaar 
kijken, luisteren en met elkaar discussiëren en 
eten. H et eetcafé heeft bij een dergelijk festival 
een zeer belangrijke ontmoetingsfunktie.
Met STIPT, m ede-organisator van dit festival, 
wil het Polanentheater hierdoor meewerken 
aan het bestrijden van vooroordelen, discrimi
natie en racisme. D oor het bieden van een 
podium kunnen verschillende bevolkingsgroe
pen met elkaar in contact komen en m et eikaars 
cultuur.
De kunst, m et name theater heeft een brug- 
funktie to t m eer begrip en respect en kan 
bijdragen aan samenleven op grond van accep
tatie en gelijkwaardigheid.
De toegangsprijs is ƒ 7,50 en CJP ƒ5 , -  met 
uitzondering van de kindervoorstellingen die 
voor de kinderen GRATIS zijn en voor volwas
senen die ook m eekijken ƒ 3,- kost.
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken uit de 
verschillende bevolkingsgroepen zal een mai
ling in de verschillende talen op korte term ijn 
uitkomen.
LET OP D E AFFICHES!

V akantie werk
H et boekje vakantiewerk-vrijwilligerswerk
1985 geeft je  informatie over verschillende 
mogelijkheden om in vakantieperiodes vrijwil
ligerswerk te  doen. O .a .: begeleiding van 
vakantiekam pen voor kinderen, gehandicapten 
en ouderen, studie- en werkkam pen in binnen- 
en buitenland, rekratiewerk e.d.
H et boekje kost ƒ 1.-. Te bestellen bij: de 
Vrijwilligerscentrale M AIC, Jan Willem Brou- 
wersplein 9, 1071 LL Amsterdam. Tel. 020- 
799368.

___IN
VROUWEN

VERZET
Dit jaar is het 40 jaar geleden dat Nederland 
bevrijd werd van 5 jaar fascistische onderdruk
king.
Reden om dit jaar extra aandacht te besteden 
aan de herdenking op 4 mei en de viering van 
de 5e mei.
Zeker als men bedenkt dat er heden ten dagen 
nog vele miljoenen mensen in de wereld zijn die 
onder een fascistische regime lijden, en er ook 
in ons land nog steeds lieden zijn die dit soort 
systeem propageren.

De herdenking/viering van 4 en 5 mei staat dit 
jaar in het teken van „vrouwen in verzet” .
Een onderbelicht them a, vaak onzichtbaar ge
maakt, en zeker niet altijd op de waarde 
geschat die zij verdient.
Verzet tegen de fascistische onderdrukking, 
door vrouwen toen, m aar ook nu in landen 
waar fascistische regimes of diktatoriale regi
mes aan de macht zijn.
W at is de specifieke onderdrukking van vrou
wen binnen het fascisme?
W at voor ideeën over vrouwen worden er 
door de fascisten gepropageerd?
Hoe plegen vrouwen daar verzet tegen? Samen 
met de mannen in openlijk gewapend verzet? 
Of ook op andere manieren? W at is de rol van 
vrouwen in dit verzet en hoe wordt het gewaar
deerd?
En wat gebeurt er m et die vrouwen wanneer de 
vijand verslagen is, gaan zij terug naar het 
aanrecht of verandert er iets in hun dagelijks 
bestaan?
W at betekent het voor vrouwen om politiek 
gevangene te zijn?
Hoe zien de hedendaagse fascistische regimes 
eruit?

Allemaal vragen/discussiepunten die aan de 
orde zullen komen bij een forumdiscussie over 
„Vrouwen in verzet” die de anti-fascisme 
werkgroep Spaarndam m erbuurt in het kader 
van de herdenking organiseert op vrijdag 3 mei
a.s. in het Polanentheater Polanenstraat 174. 
Aanvang 20.00 uur.
Programma: 20.00 uur:
Inleidingen van ±  10 minuten door:
1. Een Nederlandse vrouw die in het verzet 

heeft gezeten in ’40-’45.
2. Een Chileense vrouw, ex-politiek gevangene 

en politiek vluchtelinge in Nederland. Ak- 
tief in de cie voor de rechten van de mens.

3. Een Turkse vrouw die zal ingaan op het 
verzet van Turkse vrouwen tegen de junta in 
Turkije.

4. Een M arokkaanse vrouw die zal spreken 
over verzet van M arokkaanse vrouwen te
gen het dictatoriale regime in M arokko.

±  21.00 uur: discussie 
±  21.45 uur: kultureel programma.
In de foyer van het Polanentheater zal vanaf
19.00 uur de video gedraaid worden die vorig 
jaar door de anti-fascisme werkgroep Spaarn
dam m erbuurt is gem aakt ter gelegenheid van 4 
en 5 mei.
Wij rekenen op uw aller komst.

Anti-fascisme werkgroep 
Spaarndammerbuurt

VERSLAG WIJKRAAD
De vergadering van de wijkraad, welke gehouden werd op 21 maart, werd het eerste 
gedeelte in beslag genomen door een diskussie over een te houden jongerenmanifestatie 
en met name over de wijze waarop deze manifestatie georganiseerd moest worden.
De organiserende groep bestond uit diverse jongeren uit de buurt, Domela en werd 
ondersteund vanuit het wijkopbouworgaan. Zij hadden voor deze manifestatie van 1 
dag, te houden in het W esterpark een subsidieverzoek ingediend.
De wijkraad was van mening dat een dergelijke opzet te beperkt was: er zouden meer 
dagen van gemaakt m oeten worden, zeker gezien de hoeveelheid geld die hiervoor 
noodzakelijk geacht werd.
Kritiek had de wijkraad ook op de samenstelling van de organiserende groep, te sterke 
binding met drugsverkopende zaken in de buurt.
De argumenten waarom de subsidieaanvraag er zo lag, werden door de wijkraad niet 
aanvaard.
Andere voorstellen om jongeren te benaderen kwamen er echter vanuit de wijkraad ook 
niet.
U iteindelijk heeft de wijkraad het dagelijks bestuur opgedragen om met de organiseren
de groep te gaan praten om hun plannen bij te stellen in de zin dat er over meer dagen 
gespreid zou worden.
De tweede helft van de vergadering werd besteed o.a. aan de notitie van de ambtelijke 
projektgroep t.a.v. het O ranje Nassau Veem (Van D iem enstraat 10-12).
De wijkraad kon zich vinden in het verhaal van de projektgroep met dien verstande dat 
de variant van de IJ-boulevard door de Van D iem enstraat niet aanvaardbaar is.
D aarna kwam de evaluatie van het werkplan 84 en het konsept werkplan 85-88 aan de 
orde. Deze notitie van de projektgroep werd door de wijkraad in grote lijnen 
overgenomen.
H et laatste punt op de agenda vormde de Buurtbus. De wijkraad staat nog steeds achter 
het idee van de buurtbus, en uit haar midden hebben drie mensen zich opgegeven om dit 
idee verder te ontwikkelen.

Joger de Jong

Data wij kraadsvergaderingen
D e datum van de volgende vergaderingen van de wijkraad zijn 
18 april, 23 mei en 20 juni.
Deze vergaderingen worden gehouden in het Polanentheater, Polanenstraat 174, te 
beginnen om 20.15 uur. De vergadering is openbaar: iedereen is van harte welkom en 
kan over alle zaken m eepraten. 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.

Lente in zicht

VERKEERSCIRKULATIE 
VAN DE BAAN?

BEZUINIGINGEN TREFFEN DE BUURT

M aaltijden in  Hebron
Elke donderdag wordt ’s avonds om 6 uur een 
maaltijd gehouden in wijkgebouw Hebron, 
Polanenstraat 197 en 213. Deze maaltijd is 
speciaal bedoeld voor mensen die meestal 
alleen eten. Met elkaar eten is veel gezelliger! 
E r wordt een uitgebreide broodmaaltijd geser
veerd, m et iets warms vooraf (bijvoorbeeld 
soep) en fruit en koffie toe. Als u denkt, daar 
zou ik wel eens aan willen m eedoen, meldt u 
zich vóór woensdag, dan kunnen wij bij het 
koken rekening houden met uw komst.
In H ebron hangen lijsten waarop u uw naam 
kunt schrijven. U  kunt zich ook telefonisch 
opgeven in Hebron. Tel. 838026. Probeer het 
eens en kom langs; U  bent van harte welkom!

Namens de „kookcommissie” 
Bart van den Dolder

Na 15 jaar overleg tussen de buurtorganisaties 
en de gemeente zou eind van dit jaar een begin 
gemaakt worden met het omleggen van een 
deel van het verkeer van de Spaamdammer- 
straat naar de H outm ankade. H et gaat alleen 
om het verkeer dat vanaf het Nassauplein de 
buurt inrijdt. De gedetailleerde plannen voor 
de herprofilering van de H outm ankade en het 
vervangen van de huidige M irakelbrug waren 
onlangs door het College van Burgem eester en 
W ethouders goedgekeurd.
Voor het W ijkopbouworgaan kwam het recente 
besluit van B&W het plan toch niet uit te 
voeren, als een donderslag bij heldere hemel. 
Hoewel het gissen blijft naar de werkelijke 
motieven om het Verkeerscirculatieplan uit 
1978 nu niet uit te voeren, lijken ook hier 
bezuinigingen een belangrijke rol te hebben 
gespeeld.
H et is onbegrijpelijk, dat er geen gebruik 
gemaakt wordt van de mogelijkheden het wo

nen, het winkelen en de verkeersveiligheid in 
dit deel van de buurt te verbeteren. Files van 
bus 22 zouden van de baan zijn, de brandweer 
zou de buurt beter kunnen bereiken en de 
bereikbaarheid voor de winkeliers zou gegaran
deerd blijven. Je vraagt je wel eens af, hoe het 
met de verstandelijke vermogens van onze 
stadsbestuurders gesteld is.

Is er nog hoop?
De beslissing van B&W moet nog door de 
gem eenteraad worden goedgekeurd. De werk-, 
groep woonomgeving heeft met alle vertegen
woordigers van de partijen die in de raad 
aanwezig zijn, kontakt opgenomen. De kans is 
groot dat bij de stemming in de raad het besluit 
van B&W wordt terug gedraaid. Op 22 april zal 
over dit onderwerp door de gemeente verder 
gesproken worden. U  bent daarbij van harte 

■welkom. Wij Zullen er in ieder geval zijn!
werkgroep woonomgeving

43



NIEUWSBRIEF
VOOR BEJAARDEN

PRAKTISCHE HULP
H et voorjaar is voor veel mensen een tijd, om 
eens flink het huis schoon te maken, of het eens 
in een nieuw kleurtje te schilderen. En dan 
eindelijk dat rommelhok eens op te ruimen, 
misschien wat nieuwe planten te kopen, of zelfs 
een nieuwe jurk, of regenjas.
En als het dan een beetje lekker weer is, wil je 
dat voorzichtige zonnetje toch wel even voelen 
en de voorjaarslucht opsnuiven en kijken, of 
ook dit jaar de bomen weer groen zullen 
worden.
Maar als je nou heel moeilijk naar buiten kan, 
in ieder geval niet in je  eentje? Als de bood
schappentas te zwaar en te onhandig wordt? 
Als stofzuigen al te vermoeiend is en ramen 
lappen lastig wordt en soms zelfs gevaarlijk? 
Tsja, wat moet je dan...?
Hopelijk zijn er vrienden, of familieleden die 
wel eens een handje willen helpen. M aar als je 
hen te véél belast, of ze misschien niet eens 
hebt, dan wordt het wel erg moeilijk te organi
seren allemaal.
Dit soort problemen is natuurlijk aan geen 
enkel jaargetijde gebonden, maar misschien dat 
je ze je extra realiseert, als je ook een beetje 
van die voorjaarskriebels voelt.
Daarom lijkt het ons nu een goede tijd om u 
enkele instellingen te noemen, die u kunnen 
helpen bij een, of meer, van bovengenoemde 
problemen.
Blijft u met vragen zitten, of wilt u eerst eens 
overleggen over de voor u meest geschikte 
oplossing, dan kunt u altijd terecht bij M arja, 
of Hans van de Wijkpost voor Bejaarden, 
Spaarndammerstraat 141, tel. 82 96 94. 
Spreekuren: m a., di., do., vrij. van 9.30 -11.00

De Burenhulp
De Burenhulp is een vrijwilligersorganisatie die 
hulp biedt tijdens ziekte of andere omstandig
heden. Hun werk bestaat voornamelijk uit 
boodschappen doen, meegaan bij bijvoorbeeld 
ziekenhuisbezoek, kleine klusjes in en om huis 
en een praatje maken. De hulp die geboden 
wordt is gratis.
Als u gebruik wilt maken van de Burenhulp dan 
kunt u hen bereiken op de Haarlemmerdijk 58, 
tel. 261208, en wel op: maandag, woensdag en 
vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur. Mensen die 
zelf (nog) genoeg kunnen en tijd over hebben, 
zijn natuurlijk altijd welkom als vrijwilliger.

Klussenprojekt Centrum
Langestraat 64'.
Tel. 24 02 07.

Wat is  een 
klussenprojekt?
H et klussenprojekt houdt zich bezig met het 
uitvoeren van allerlei klussen, voor mensen die 
deze klussen niet (meer) zelf kunnen doen en 
die geen vakman kunnen betalen. De medewer
kers aan het projekt zijn mensen,die om een of 
andere reden niet of nauwelijks meer in hun 
oude vak aan de slag kunnen komen. Daarom 
werken zij bij een klussenprojekt onder het 
gemeentelijk werkverband „A rtiscienti” .

Wat voor k lussen
Zij doen klussen in en om huis, zoals behangen, 
witten, schilderen, timmerwerk, tuinonderhoud, 
enz. enz. Echter, het gaat hier om klussen, die 
niet het karakter van een verbouwing mogen 
hebben. Verder doen zij geen werkzaamheden, 
die voor rekening van de huisbaas komen. Uw 
bijdrage in de kosten zal maximaal ƒ 6,- per 
persoon per uur bedragen en de materiaalkos
ten zijn voor eigen rekening.

Gezinszorg
In Amsterdam zijn een aantal instellingen voor 
gezinsverzorging. E r wordt vanuit die instellin
gen hulp van huishoudelijke en verzorgende 
aard gegeven.
De hulp neemt dingen over waar u moeite mee 
heeft, bijvoorbeeld boodschappen doen en het 
huis schoon houden. Om hulp te krijgen, kunt u 
zich direct bij een instelling van de gezinszorg 
melden of dit via de wijkpost doen. E r zal dan 
een leidinggevende van de gezinszorg langs 
komen om een aantal praktische zaken te 
regelen (wat voor hulp heeft u nodig en hoe 
vaak in de week). V oor de hulp moet naar 
draagkracht betaald worden. Over hoeveel dit 
precies is, kan de gezinszorginstelling u meer 
vertellen.
E r zijn vijf gezinszorginstellingen in Amster
dam werkzaam, uitgezonderd Noord en Bijl
mer.

Protestants Sociaal Centrum  *
Keizersgracht 647 
Tel. 228922.
Humanitas,
Vossiusstraat 6,
tel. 76 81 81 of 76 91 11.
Goodwill Centrum Leger des Heils,
Oude Zijds Voorburgwal 14, 
tel. 23 89 47.
Stichting Joods M aatschappelijk W erk,
De Lairessestraat 145, 
tel. 73 06 29.
Thuishulp,
O ranje Nassaustraat 47, 
tel. 73 13 73 of 73 01 11.
Deze laatste instelling, Thuishulp, is het meest 
werkzaam in de Spaarndammerbuurt.

Open Huis
Aktiviteiten to t 1 septem ber 1985 van B ej. Ver. 
„O pen huis Spaam dam ” .
Bingo’s 18 april 1.30 koffiekamer Polanenthea- 
ter. 23 mei idem.
Levensmiddelenbakken, kortom  prachtige prij
zen.
Bustochten.
14 april vogeltjesmarkt Antwerpen ƒ 25,-.
9 mei bloesemtocht geheel verzorgd ƒ 52,50.
27 juni dagtocht geheel verzorgd ƒ 52,50.

Woensdag 27 m aart, werden bij de Bej. Ver. 
„O pen huis Spaarndam” aan de leden de 
gebruikelijke paaseieren uitgereikt. M aar dit 
jaar was er een, door tussenkomst van onze 
penningmeester, grote verrassing voor al onze 
leden.
Een nieuw te openen zaak in de Spaarndam
merstraat, stelde voor al onze leden een half 
pond koffie en een bus Zaanse koeken beschik
baar. Een hele leuke originele geste waar wij 
heel erg dankbaar voor zijn. M B eekm an,

Seniorenraad
„H et verkeer moet zich aanpassen aan de 
bejaarde, en niet andersom” . D at was een van 
de conclusies van de Seniorenraad, toen die op
19 maart een advies opstelde voor het gemeen
tebestuur. D at ging over de „O uderen in het 
verkeer en het vervoer” , een aangelegenheid 
die ook in heel wat wijken in Amsterdam steeds 
weer besproken wordt. De veiligheid, of liever 
de onveiligheid is m aar al te vaak onderwerp 
van gesprek, vooral onder ouderen. En dan 
gaat het niet altijd alleen m aar over narigheid 
op straat door onbegaanbare trottoirs, slechte 
straatverlichting, rijden van auto’s en fietsers 
door rood licht, maar al die zaken maken van 
het gevoel van onzekerheid, van onveiligheid 
toch wel een belangrijk deel uit.
Veilig verkeer en bereikbaar en toegankelijk 
openbaar vervoer dient de zelfstandigheid van 
ouderen. „V oor ouderen is het verkeer een 
levensbedreiging en het vervoer een levensbe
lang” !

WATERSPORT
Buiten beroepsvaart nu ook pleziervaart in 
onze buurt? Jazeker. E r zijn vergevorderde 
plannen. E r liggen namelijk vaarbekkens in 
onze Houthaven, die niet m eer voor de be
roepsvaart worden gebruikt.

Sportbuurtwerkers zijn reeds in onderhande- 
ling met o.a. de Ambtelijke Projektgroep van 
de Gem. Amsterdam, en diverse buurtmensen, 
die het goed voorhebben met rekreatie in onze 
buurt, met name de Houthaven.
Het W ijkopbouworgaan steunt dit initiatief.

Gebruik
Ideeën over het gebruik zijn welkom. Vast 
staat, dat buurt- en kluphuizen, jongerencen
trum Domela en hopelijk ook scholen voor 
Basis- en Voortgezet onderwijs in onze buurt 
met hun leerlingen in de schooluren gebruik 
zullen kunnen maken van het watersporthome, 
waar eveneens instruktie zal worden gegeven in 
Kanovaren 
roeien 
windsurfen
H et bewegingsonderwijs cq. gymnastiekonder- 
richt zal in deze moeilijke tijd een steuntje in de 
rug krijgen via het sportbuurtwerk.

Rekreatiesport aktiviteiten  
Buiten, op plantsoenen/ 
pleinen
Omdat sportbuurtwerkers afhankelijk zijn van 
de goedkeuring van het particulier initiatief die 
bepaalde wijkakkommodaties in de openlucht

beheren, kan er al wel verklapt worden, dat er 
hard wordt gewerkt aan Tennis-aktiviteiten in 
de openlucht, dwz een tennisbaan voor onze 
wijk.
In de volgende buurtkrant komen we hierop 
terug —  Blijf alert op nieuwe ontwikkelingen 
hieromtrent.

Samen leven, sam en sporten
Onder dit motto zal op 14 septem ber een 
sportdag worden gehouden in en om het Bre- 
dius-komplex. Bedoeling is dat met name bui
tenlandse groeperingen op sportief gebied zelf 
een sporttoernooi organiseren met een markti- 
dee, waarbij vele sporten/spelen uit alle landen 
voor het voetlicht treden. Hapjes, drankjes, 
video, Coopertest, sportinformatiestands zullen 
deze dag tot een onvergetelijke maken. 
Bedoeling is ook onze buitenlandse Am ster
dammers uit Oud-W est kennis te laten maken 
met de rekreatiesport. Indien er wensen of 
ideeën zijn dan zijn deze van harte welkom.

5 m ei-viering
Let op de affiches aangaande aktiviteiten op 
sportief gebied. D e buurt zal gonzen van 
rekreatiesport op diverse lokaties.
Nog wensen?
Sportbuurtwerkers zetelen in het Bredius
Sportkomplex Zaanstraat 353 - Tel. 863922
b.g.g. 847172.
De goede dingen in de wereld beter verdelen... 
Dat begint met samen sporten en samen spe
len...
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CONDITIE 
TRAINING
Voor mensen die op een prettige ma
nier iets aan hun conditie willen doen. 
Elke donderdag van 16.00 tot 17.00 en 
van 17.00 tot 18.00 uur geef ik conditie
training op muziek in het Polanen thea
ter Polanenstraat 174.
Per 10 lessen ƒ 50,-, losse lessen ƒ 6,-. 
Verdere informatie bij Willy tel.: 
826652.

CONDITIE 
TRAINING
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IJ-BOULEVARD K

Het lijkt wel of er geen eind aan komt aan de 
ontwikkelingen rondom de Y-Boulevard. Dan 
zijn het de am btenaren, die geen zin hebben om 
alternatieven uit te werken, of de wethouder, die 
het plan te duur vindt en nu is het de Kamer van 
Koophandel, die dwars is gaan liggen bij het 
bestuderen naar een alternatief trace.

Wat is  het probleem?
Het Vooroverleg-Y-Boulevard, dat op initiatief 
van het W OO „Spaarndam ” is ingesteld, heeft 
zich als doel gesteld het koordineren en voorbe
reiden van de standpunten in het overleg met 
de gemeente. Ook het ontwikkelen van alterna
tieve varianten behoort to t haar taak. H et 
vooroverleg heeft bestaan uit vertegenwoordi
gers van de Amsterdamse Raad voor het 
Verkeer, Kamer van Koophandel, Bond van 
Binnenvaartschippers, volkstuinders en van de 
buurt (dwz. A .K .Z ., Zeeheldenoverleg, werk
groep W oonomgeving, h.v. het W esten en het 
Veem).
H et Vooroverleg is inmiddels met alle macht 
aan het werken aan de verdere uitwerking van 
bepaalde tracedelen, waarover nog omstreden 
meningen bestaan. In het kort:
Deel B:
D it trace is om streden, zoals het in het gemeen
te ontwerp vermeld staat. D oor de weg over 
een nieuwe damweg te leiden wordt het nood
zakelijk een steiger in de Houthaven te ver
plaatsen, alsmede ontstaat een slecht leefmilieu 
voor de binnenvaart-schippers. Tot nu toe is 
geen bevredigende oplossing gevonden voor de 
binnenvaartschippers, die door ons als belang
rijke partij worden erkend.
Andersom geredeneerd zou het even slecht zijn 
de route weer naar de Tasm anstraat of daar 
naarbij te verplaatsen daar daarmee de geluids
hinder en ekstra overlast —  zoals nu ook —  op 
de bewoners van de Tasm anstraat afgewenteld 
wordt.
Mede gezien ingrijpende wijzigingen in het 
bedrijvenbestand op het industriegebied H out
havens achten de Binnenvaartschippers en de 
bewoners van de Tasm anstraat, het noodzake
lijk en mogelijk een studievariant te ontwikke
len, die over dit industriegebied gaat lopen.
De route dient aan de volgende randvoorwaar
den te voldoen:

ZEEHELDENBUURT 
5 MEI 1985
Op 5 mei 1985 is het 40 jaar geleden dat ons 
land werd bevrijd van de Duitse bezetter. 
Evenals voorgaande jaren willen we dat ook 
weer in onze buurt vieren. De bedoeling is dat 
er een straatfeest in de D irk Hartoghstraat 
georganiseerd wordt. Gedacht wordt aan een 
spelprogramma voor de kinderen, terwijl ook 
de straattuinen weer opgeknapt zullen worden 
met nieuwe plantjes en bloemen.
Ook kunnen de bewoners van de H-I-Blokken 
(Rogge veenstraat, v. Linschotenstraat, v. 
Heem skerckstraat, H outm ankade en de Dirk 
Hartoghstraat) weer plantjes komen halen voor 
de grijze plantenbakken aan hun huis of voor 
geveltuintjes in onze buurt, voor zover de 
voorraad strekt. Wil het echter net zo’n groot 
succes worden als vorig jaar dan hebben we 
meer hulp nodig.
Er zijn vast enthousiaste buurtbewoners die van 
tuinieren houden en die dus mee willen helpen 
met het opknappen van de straattuinen of die 
het leuk vinden mee te helpen met het pro
gramma voor de kinderen. Hoe m eer mensen 
er mee willen doen des te  meer kun je 
organiseren.
Alleen dan kunnen we er een nog grootser feest 
van maken dan vörig jaar. Gezamenlijk kunnen 
we er voor zorgen dat 40 jaar bevrijding voor de 
Zeeheldenbuurt betekenis heeft.
U  kunt zich opgeven of vragen stellen b ij:
Fam. N. van D ijk - D irk H artoghstraat 16. Tel.: 
255742.
Nel Breedveld - Roggeveenstraat 18 hs. Tel.: 
248238.
R. Lasschuit - v. Heem skerckstraat 12. Tel.: 
254664.

A K Z

—  route verbindt de Haparande weg met een 
nieuw kruispunt ter hoogte van de Houtmanka- 
de/brug Westerkeersluis.
—  karakter van de route is twee rijstroken, met 
ekstra opstelruimte bij kruispunten.

— de variant-damweg-biedt geen oplossing 
voor de terechte problemen van binnenvaart
schippers: behoud ligplaatsen, leefbare situatie 
en geluidshinder.
— de afstand van de nieuwe weg to t aan de 
Tasmanstraat dient over de gehele route min
stens 50 meter te bedragen.
— route dient te voldoen aan de eisen van de 
wet geluidshinder voor bewoners van de Tas
manstraat en de Binnenvaartschippers.
— de overgangszone dient mede vanuit visuele 
aspekten en het uitzicht op de haven, ingericht 
te worden.
—  gevaarlijke stoffen transporten dienen tot 
een minimum beperkt te worden.

Binnen deze randvoorwaarden zijn verschillen
de traces mogelijk, die in nader ambtelijk 
overleg bepaald kunnen worden.
Echter aan deze randvoorwaarden willen de 
KvK en bedrijven zich niet verbinden: de 
consequenties hiervan zijn, doorkruising van 
een industriegebied en gedwongen noodzaak 
tot verhuizing van diverse bedrijven.
Zij gaan wel akkoord met een tracekeuze onder 
aan de voet van de Tasm anstraat, dat weer op 
weerstand van de bewoners berust.
Met deze nieuw ontstane situatie willen de 
am btenaren niet verder alternatieven uitwer
ken. E r is geen overeenstemming over de hele 
alternatieve variant.

H et woord is nu daarom aan de Kamer van 
Koophandel en bedrijven, die zich alsnog ach
ter het standpunt van de buurtorganisaties en 
binnenvaartschippers zullen m oeten scharen. 
Trek daarom de KvK over de Y-boulevard 
streep!

werkgroep woonomgeving

Aktiekomitee ‘Zee
heldenbuurt'
J. Eerdhuyzen, 
Barentszstraat 
256, tel. 265914 
Secretariaat: G. H. 
Lasschuit, v. 
Heemskerkstraat 
12, tel. 254664 
Vergaderadres: 't 
Turfschip, Rogge
veenstraat 12, tel. 
247589

TURFSCHIP
A K T I E K O M I T E E  Z E E H E L D E N B U U R T

N ieuw s van de Smalle- 
padschool
Op dinsdag 26 m aart 1985 zijn de ouders met de 
leerkrachten en het aktiecomité Zeehelden
buurt naar de Raad van State in Den Haag 
geweest. D aar vond de rechtzaak tegen het 
besluit van de minister om de school te sluiten 
plaats.
’s Morgens vroeg werd om kwart over acht voor 
de school verzameld. W e gingen naar Den 
Haag in een gehuurde bus. De kinderen van de 
ouders die meegingen, werden op school opge-' 
vangen, terwijl de kinderen van die paar 
ouders, die niet meegingen, thuis konden blij
ven.
Tegen half negen vertrok de bus onder achter
lating van René Carrierre, die zijn voor de 
Raad van State te houden verhaal nog snel 
moést afmaken. Onderweg naar Den Haag was 
er een nerveuze stemming in de bus. Tenslotte 
waren de komende uren bepalend voor het 
voortbestaan van de school en daarm ee ook van 
een tiental arbeidsplaatsen.
We waren ruimschoots op tijd in Den Haag en 
de leerkrachten bezorgden iedereen een verras
sing door therm oskannen met koffie en een 
plak cake tevoorschijn te halen.
Bij de Raad van State gingen we om kwart over 
tien de rechtszaal binnen. V oordat onze zaak 
behandeld werd, werden nog twee bezwaar
schriften van Amsterdamse scholen behandeld. 
Dit gaf ons de gelegenheid om de wijze van 
behandeling te leren kennen. Bovendien was 
René Carrierre nog niet gearriveerd, zodat we 
wel blij waren met een latere behandeling. 
Gelukkig was René er wel toen onze zaak werd 
behandeïctr %
H aje Wind, onze advokaat van het Advokaten- 
collectief Spaarndam, ging eerst uitgebreid in 
op vragen van de Raad met betrekking tot de 
late indiening van onze bezwaren tegen het 
besluit van de minister. H ierbij bleek, dat het 
voor de Raad niet duidelijk was, wanneer de 
beroepstermijn ging lopen, om dat de minister 
de beslissing inzake de schoolsluiting qua keuze 
aan het bestuur van de hervormde scholen had 
overgelaten.
Nadat de ontvankelijkheidskwestie was behan
deld, kon de beslissing inhoudelijk worden 
aangevochten. D aartoe had H aje al een zeer 
uitgebreid bezwaarschrift ingediend, waarop hij

Zuider speel tu in  75 jaar nu een verdere toalichting gaf.

De Zuiderspeeltuin bestaat dit jaar 75 jaar.
In verband hiermede is een jubileumcommissie 
opgericht die verschillende activiteiten organi
seert.
Eén van de activiteiten is een tuinfeest op 
Koninginnedag (30 april). «HÉS
D it is een feest in de vorm van sport en spel, 
waarbij in verschillende leeftijdsgroepen leuke 
prijsjes zijn te winnen.
De deelname is gratis alleen wat inzet en 
sportiviteit meenemen. Als het weer ons slecht 
gezind is, gaan we in het gebouw kienen. De 
kinderen kunnen dan met kienen de prijsjes 
winnen.
Om ±  13.00 uur beginnen we met een ballon
nenwedstrijd, waarbij wederom leuke prijzen 
zijn te winnen voor de deelnemers waarvan de 
ballonnen het verst gekomen zijn. De ballon
nen hoeven door de ouders niet te worden 
opgeblazen (daar wordt voor gezorgd), maar 
als zij willen assisteren bij de spelletjes dan zijn 
ze van harte welkom.
Indien u de helpende hand wilt bieden, denk
dan niet, ik ben toch niet nodig want er zijn er
al zoveel, want uw steun kunnen we goed
gebruiken. Dus 30 april allen uit de stoel om er
een gezellig feest van te maken.
We zullen het hierbij voorlopig laten maar u
zult gauw weer van ons horen want we hebben
nog veel meer in petto. _

6 Tot ziens
De jubileumcommissie

M arswedstrijden
Op zondag 12 mei om 13.00 uur vinden in de 
speeltuin H et Spaam dam m erkwartier de 
Bondsmarswedstrijden van de BAAM  plaats. 
H et concours wordt georganiseerd in samen
werking met TAVEN U .
E r nem en 16 Amsterdamse muziekverenigin
gen en m ajorettenpelotons deel. D e toegang tot 
het concoursterrein is gratis.

Vervolgens kwam René Carrierre aan het 
woord. Hij gaf een zeer imposant verhaal over 
de verkeerssituaties, die de kinderen en hun 
ouders tegen kunnen komen bij hun gang van 
de Zeeheldenbuurt of van de westelijke eilan
den naar de Hebronschool. Ter ondersteuning 
van zijn verhaal had René bij de dienst Publie
ke W erken van de gem eente een aantal zeer 
grote kaarten opgehaald, die in de rechtszaal 
zijn opgehangen. Bovendien was hij in het 
W ibauthuis geweest om allerlei statistisch m ate
riaal te verzamelen over de verkeersintensiteit 
op verschillende kruispunten. Ook had hij een 
uitgebreide fotoreportage gemaakt van allerlei 
gevaar opleverde situaties op de schoolroutes. 
Vervolgens kreeg Douwe Bakker van de W erk
groep Onderwijsverbetering Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt de gelegenheid om te ver
tellen, dat het vorige schoolhoofd een foutief 
beleid had gevoerd, doch dat dit sinds het 
begin van dit schooljaar aanzienlijk is veran
derd, zodat de verloren gegane goodwill gro
tendeels is teruggewonnen.
Bij het afronden van de behandeling werd nog 
aan de vertegenwoordigster van het Ministerie 
gevraagd wat de consequenties zijn als de 
ministeriële beslissing zou worden vernietigd. 
H ierop luidde het antwoord, dat de Smallepad- 
school in dat geval zonder meer een basisschool 
mag vormen.
U it deze toezegging, dat één van de belangrijk
ste punten van deze behandeling was, kan 
worden afgeleid, dat nog dit schooljaar de 
definitieve beslissing voor de Smallepadschool 
valt. Wij vreesden namelijk, dat bij een vernie
tigend vonnis de minister een nieuwe afwijzen
de beslissing zou afgeven. Wij zouden dan 
opnieuw een procedure bij de Raad van State 
m oeten gaan starten. D oor de toezegging van 
deze rechtszaak is dat nu uitgesloten.
De voorzitter van de Raad van State benadruk
te nogmaals, dat het ingaan op allerlei zaken 
nog niet betekende dat de beslissing van de 
minister zou worden vernietigd, m aar daarmee 
kon hij de hoopgevende gedachten van mij niet 
onder tafel krijgen.
Wij gaan nu een spannende tijd tegemoet, 
waarin wij op dit mom ent niet anders kunnen 
doen dan afwachten, hoe de beslissing zal gaan 
luiden.
Volgens H aje Wind, die vanuit zijn professie 
voorzichtig moet zijn, liggen onze kansen op 
50%.
Zo spoedig mogelijk krijgt u de afloop van deze 
zaak, waarin naast het behoud van de Smalle
padschool ook is geknokt voor het behoud van 
een schoolkeuze in de Zeeheldenbuurt, van ons 
te horen.

Peter Bauwens, 
namens het Aktiekomité 
Ouders Smallepadschool
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SCHOLENPROJECT
Zoals elk jaar hebben alle scholen in de Spaarndammer-/ 
Zeeheldenbuurt met de instellingen samen aan één 
onderwerp gewerkt. Dit jaar was het onderwerp van 
het project „Beroepen” . Als buurtbewoner heeft u 
daar het volgende van kunnen merken:

-  groepjes kinderen liepen speurend naar kennis door 
de buurt;

-  er was een tentoonstelling van boeken over beroe
pen in de bibliotheek;

-  in het bejaardenhuis De Bogt/Westerbeer werd de 
afsluiting voor alle kinderen georganiseerd door de 
ouderwerkgroep.

Iets meer over de ouderwerkgroep. Dit is een groep 
ouders van de verschillende scholen, die met elkaar de 
afsluiting van het project verzorgen. Zij wonen de 
voorbereidende vergaderingen van medewerkers bij en 
naar aanleiding daarvan wordt de afsluiting vastge
steld.

Dit jaar was dat een arbeidsbureau. Hier konden de 
kinderen in verschillende hoeken activiteiten doen: 
technische hoek, computerhoek, discohoek, hapjes- 
hoek, schoonheidssalon, foto/drukhoek, werklozen- 
hoek, winkeltje.
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Als ik boerin zou zijn, dan zou ik de koeienpoep niet 
oprapen. Omdat ik dat niet lekker vind. Ik zou het aan 
de boer overlaten, omdat de boer daar wat handiger in 
is.
Als ik dokter was dan zou ik de mensen helpen, omdat 
ik anders geen dokter was.
Als ik schoenmaker was, dan zou ik grapjes vertellen, 
omdat de klant die zijn schoenen gemaakt moeten 
worden het grapje leuk vindt.
Als ik kok was dan zou ik pannekoeken in de lucht 
gooien en weer in de pan opvangen.
Als ik bakker was, dan zou ik het brood goed door 
laten bakken, omdat de mensen dan niet hoeven 
zeggen ,,doorgebakken hoor” .
Als ik dokter was dan zou ik alle kinderen goed 
maken, omdat ze dan geen last meer hebben van pijn. 
Ik zou kinderen helpen met goed horen, omdat de 
juffrouw dan niet hoeft te waarschuwen.
Als ik clown was, dan zou ik in het ziekenhuis optreden 
voor zieke kinderen, omdat ze dan niet droevig zouden 
zijn.
Als ik politie was, dan zou ik de boeven opsporen, 
omdat ze iets hebben gestolen. Ik zou ze ook in de 
gevangenis gooien, omdat ze iets hebben gedaan wat 
niet mag. Ik zou hun ook drie maal waarschuwen.
Als ik piloot was, dan zou ik naar verre landen vliegen. 
Ik zou dan goed vliegen omdat je dan niet naar 
beneden gaat.

\ beroepen. 
4leujardes5 
doU tej-

Advertenties
Gezocht: Een grapjesmaker
met goede moppen en die altijd 
vrolijk is. En ook met een 
heldere stem.

Gevraagd: pony verzorgster. 
Moet wel 3 x in de week komen. 
Ook moet men op de pony 
kunnen rijden. Je moet een 
ruiterbewijs hebben.

U 7

Gezocht: dierenassistente. Moet 
26 of 27 jaar zijn en moet tegen 
bloed kunnen.

Gevraagd: vrachtwagenchauf
feur. Moet rijbewijs hebben. 
Man of vrouw geeft niet.

Gezocht: voetballer. Bij Ajax 
hebben we een goede voetballer 

nodig.

Werk — geen werk
Als ik later geen baan zou vinden, zou ik mijn tijd met 
huishouden, boodschappen doen en lezen doorbrengen. Ik denk 
wel dat als ik te veel ga lezen, dat ik chagrijnig zou worden.

Geachte Regering,
Ik ben het niet eens met uw maatregel om mijn werk voortaan 
door een robot te laten doen. Ik ben namelijk kapper. En als een 
robot dat werk zou doen, zou het nooit goed gaan. Een robot kan 
niet eens een schaar vasthouden, laat staan knippen.
En er komen alleen maar werklozen van. Het mag wel goedkoper 
zijn als een robot het doet, maar ik vind het toch geen goed idee.

Als ik kapster was, dan zou ik de mensen hun haren 
knippen, omdat ze dat willen. Ik zou ook haren 
verven, oranje en wit.
Als ik timmerman was, dan zou ik meehelpen huizen 
bouwen, omdat mensen die geen huis hadden er dan 
één kunnen kopen.
Ik wil een motorpolitie worden, omdat een motorpoli
tie een sirene heeft. En omdat een motorpolitie een 
mooi pak aanheeft.
Jongens - meisjes
Jongens worden meestal automonteur. Meisjes worden 
meestal verpleegster. Ik ben het er wel mee eens. Als 
een meisje automonteur zou worden, dan zouden de 
mannen het niet goed vinden. Als een jongen een 
huishoudman zou worden, dan kon de vrouw een tijdje 
rusten. Ik ben het er wel mee eens.
Jongens worden meestal brandweerman, want toen ze 
klein waren, speelden ze met autootjes.
Meisjes worden meestal secretaresse met computers, 
omdat meisjes handiger zijn met de vingers.
Meisjes worden meestal huisvrouw, omdat meisjes 
moeilijk werk kunnen doen, omdat ze voor hun huis en 
kinderen moeten zorgen.
Ik zou graag willen dat ik om 22.00 uur kan beginnen, 
want ik ben geen ochtendmens. En ik zou in één week 
vier dagen willen.
Het beroep moet zijn D RUKKER en ik wens geen 
ander beroep in handen te krijgen.
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Reserveringen: 
dinsdag t/m vrijdag 
van 14.00-17.00 uur 
tel. 821311

Elke maandagavond, 
aanv.: 20.30 uur, toeg.: ƒ 4,-

Maandag 6 mei
Film Fusion III

„L ’INGORGO” ,
een film van Luigi Comencini met o.a. Marcello Mastroianni. f 
Aanvang: 20.30 uur.
Toegang: ƒ 4,-.

Film Fusion III

„IL  PAP’OCCHIO” ,
een parodie op het Vatikaan en Vatikaanse zaken, 
(van Renzo Arbore).
Aanvang: 20.30 uur.
Toegang: ƒ 4,-.

Maandag 13 mei

Maandag 20 mei 
DER AMERIKANISCHE FREUND” ,

een spannende thriller van Wim Wenders. 
Aanvang: 20.30 uur 
Toegang: ƒ 4,-.

Film

„DE ILLUSIONIST” ,
de sprakeloze film van Jos Stelling met Freek de Jonge. 
Aanvang: 20.30 uur.
Toegang: ƒ 4,-.

Maandag 27 mei

Polanenstraat 174,
1013 WC Amsterdam
Te bereiken met bus 22 vanaf 
het CS (uitstappen halte Tas- 
manstraat/Spaarndammer- 
straat) Het theater is geheel 
toegankelijk voor invaliden.

5 MEI VIERING
De gehele dag. Ook voor kinderen. 
Theater en muziek 
Aanvang: 11.00 tot 19.00 uur 
Toegang: Gratis.

Zondag 5 mei

PREMIÈRE Zaterdag 18 mei 
Zondag 19 mei

Stichting Pré-Pré met een kindervoorstelling

„ROY M l BOY”
van de bekende Surinaamse schrijfster Thea Doelwijt.
Spannend toneelstuk met zang, dans en sprookjesachtige elementen.
Aanvang: 14.00 uur
Toegang: kinderen gratis, volw. ƒ 3,-.

Zondag 26 mei
Kindertheater „Polanen” met

„SAMEN LEVEN SAMEN SPELEN”
door kinderen voor kinderen, naar een idee van Tineke Werkman. 
Aanvang: 15.00 uur.
Toegang: Gratis.

THEATER lil

Woensdag 1 mei 
Donderdag 2 mei

Toneelgroep „Uit de Kunst” met het stuk

„TERUG NAAR WARSCHAU” .
Over het heimwee van een oorlogsvluchtelinge naar haar geboorteland.
Aanvang: 20.30 uur 
Toegang: ƒ 7,50 - CJP ƒ 5,-.

Zaterdag 4  mei
Theatergroep MEI, in het kader van 40 jaar bevrijding, met het stuk

„HOEZO BEVRIJD?”
van Dick Walda 
Aanvang: 20.30 uur 
Toegang: Gratis

5 MEI VIERING
De gehele dag. Ook voor kinderen. 
Theater en muziek 
Aanvang: 11.00 tot 19.00 uur 
Toegang: Gratis.

Zondag 5 mei

FUSION III
INTERCULTUREEL
THEATERFESTIVAL
Van 6*19 mei aanv. 20.30, toegang ƒ 7,50 CJP / 5,-, 
programma (wijzigingen voorbehouden) Let op het affiche!

Zuid Indiaas Muziektheater Fusion III 
fluit en drie nridangam.

NRIDANGAM . FLUIT
door P. D. Sundase-Ramam
Aanvang: 20.30 uur.
Toegang: ƒ 7,50 - CJP ƒ 5,-.

Dinsdag 7 mei

door T. S. Sankeasan

Woensdag 8 mei
Toneelgroep „Moksi-Alesi” Fusion III

met een optreden van het trio ANGALAMPOE (zang, deklamatie),

Toneelstuk „NENE”  van André Sarucco.
Aanvang: 20.30 uur.
Toegang: ƒ 7,50 - CJP ƒ 5,-.

FUSION III VOORSTELLING
Let op het affiche!

Donderdag 9 mei

El Ele (Hand in Hand) Fusion III. Vrijdag 10 mej
Turks Duits Jongerentheater met Z a t e r d a g  1 1  m e i

AHMET EN ANDREA, Zondag 12 mei
een Romeo en Julia in Berlijn.
Aanvang: 20.30 uur.
Toegang: ƒ 7,50 - CJP ƒ 5,-.
Aanvang: zondag 12 mei 14.00 uur, toegang: ƒ 7,50 - CJP ƒ 5,-.

Osiris Bewegingstheater Fusion III Dİnsdag 14 ITieİ

„CAMAR”
van Vesna Blazic. Realiteit en droom. Hoofdthema: Het menselijk bestaan. 
Aanvang: 20.30 uur.
Toegang: ƒ 7,50 - CJP ƒ 5,-.

Tari Ito Bewegingstheater Fusion III

„VASTELANDSWIND” ,
Japans-Nederlandse dans performance. 
Aanvang: 20.30 uur.
Toegang: ƒ 7,50 - CJP ƒ 5,-.

Woensdag 15 mei

FUSION THEATERMARKT
van 14.00-22.00 uur. Let op het affiche! 
Toegang: Gratis.

Donderdag 16 mei

FUSION III VOORSTELLING
Let op het affiche!
Aanvang: 20.30 uur.
Toegang: ƒ 7,50 - CJP ƒ 5,-.

Vrijdag 17 mei

FUSION III VOORSTELLING
Let op affiche!
Aanvang: 20.30 uur.
Toegang: ƒ 7,50 - CJP ƒ 5,-.

Zaterdag 18 mei 
Zondag 19 mei

Vereniging Justus van Maurik Jr. met het stuk

.MIJN ZOONS”

Donderdag 23 mei 
Vrijdag 24 mei 

Zaterdag 25 mei„■ *■■« I I  f c W W H W  J
van Arthur Miller.
Wie is verantwoordelijk voor het vliegtuigongeluk. Een afscheidsbrief voert dit 
toneelstuk naar een dramatisch hoogtepunt.
Aanvang: 20.30 uur.
Toegang: ƒ 7,50 - CJP ƒ 5,-. ______________

Woensdag 29 mei 
YIIÈRE Donderdag 30 mei 

Vrijdag 31 mei 
Zaterdag 1 juni

Theatergroep Het Hof speelt

„LUST EN LIEFDE”
Vier mensen, verstrikt in de tentakels 
van Amor en het monster Jaloezie. 
Aanvang: 20.30 uur.
Toegang: ƒ 7,50 - CJP ƒ 5,-.


