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Voor l o p i g s c h e m a ; 
we r k g e l e g e n h e i d
Het voorlopig openingschema is van dinsdag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. ’s Avonds 
van 19.00 tot 23.00 uur kaartverkoop. Om 
24.00 uur sluiting. Geluid en parkeeroverlast 
zullen zo veel als mogelijk worden tegenge- 
gaan. In dit sehema is — ook voorlopig — 
opgenomen, de mannen meer in de avonduren 
en een enkele middag. De vrouwen in de 
oehtend en overdag. Dit allemaal op proef en 
experimenteel. De prijs zal gemiddeld goedko- 
per zijn dan een sauna.

Volgens Agaath en Jilali is het een uniek 
gebeuren. H et werkt zo ontspannend, totaal 
anders dan zwemmen of douchen. Agaath heeft 
in Turkije er eens gebruik van gemaakt. Zij 
vergelijkt het gewoon douehen of een bad in de 
Hammam met het zien van een film op de 
televisie of via een video met het bezien/ 
beleven van een film met elkaar in een donkere 
bioscoopzaal. W at je niet kent, weet je niet en 
als je het niet weet ken je het niet. In de bouw 
en verbouw hebben vele werkloze mensen werk 
gevonden, werkgelegenheid. Vooral aan vele 
kleine bedrijfjes heeft de stichting Hammam 
het werk uitbesteed. B .V . de Stichting Vak- 
vrouw (timmerende vrouwen uit de buurt) 
heeft het koffiehuis, de kasten en het meubilair 
gemaakt. Voor de toekomst zullen in de Ham- 
mam werklozen aan arbeid geholpen kunnen 
worden. £٢ wordt werk gecreëerd, in deze tijd 
ook uniek-

Voorzijde voormalig Badhuis Polanenstraat 1; straks de Hammam.

zijn spiertjes zich ontspanden. In oosterse 
landen gaan moeders met kleine kinderen 
samen baden tot de kinderen groter worden en 
dan gaan de jongens apart met hun vader en de 
meisjes apart met de m oeder mee. H et badge- 
beuren is altijd strikt gescheiden.

Gl o ba a l  h o e  he،  g a a t
De Hammam in de Zaanstraat kan tot de 
middelgrote worden gerekend. Veertig mensen 
kunnen er tegelijk gebruik van maken zonder 
elkaar in de weg te lopen. Om te beginnen koop 
je bij de receptie een kaartje, waar je tevens 
een handdoek of badjas kunt huren. Kan je zelf 
ook meenemen. £٢ zijn diverse circuits. Ver- 
kleden, dan de stoomraimte in, een warmte van 
25° tot 65° naar keus — te vergelijken met 
een sauna, maar anders — . In deze ruim te zijn 
fonteintjes/kraantjes met koud water om je te 
verfrissen. Je verblijft hier naar gelang je 
porieën zich ,,openen” . Dit is bij de één eerder 
dan bij de ander. Ter vrije keus kan je eerst 
gewoon douchen of daarna (in gesloten hok- 
jes). Je kan via een kleine trap naar boven naar 
de rustzaal waar r u s tb ^ e n staan. Tijdens een 
slaapje, praatje of boekje lezen komt je 1İ- 
chaam daar op ,,adem ” , heel ontspannend. 
Hier is een drankje te koop, absoluut geen 
alcohol. Je kan eventueel weer naar de baad/ 
stoomruimte terug. Binnendoor kan men na 
afloop van het badgebeuren naar het koffiehuis 
voor een hapje of snapje, dit laatste weer alleen 
alcoholvrij. Het koffiehuis kan ook bezocht 
worden zonder te baden. Hier ook aparte uren 
voor mannen en vrouw en.

Voor  a l l e  m e n s e n
In de allereerste plaats wijzen beiden erop, dat 
eenHamm ambestemd is voor alle mensen, jong 
of oud. Je hoeft er echt niet speciaal uit het 
midden-oosten of waar ook vandaan te komen 
of daar op ontspannen wijze gebruik van te 
maken. Je hoeft ook niet uit Italië te komen om 
van een pizza te genieten, uit Indonesië of China 
om nasi, bami of tjap-tjoy te eten. En van een 
sauna — een Noordeuropees gebeuren — 
weten vele Nederlanders ook al gebruik te 
maken.

Alleen die Hammam in de b a n s t r a a t is iets 
unieks, het is de eerste in Nederland. In de ons 
omringende W esteuropese landen zijn er al 
vele. En ,,wat een boer niet kent, eet hij niet” . 
Wij denken dat Amsterdam en de Spaarndam- 
merbuurt dat tijdperk al gepasseerd zijn. Laten 
wij eerlijk zijn toen u uw eerste Chinees, 
Italiaans, Spaans of noem maar op, at was het 
ook vreemd. Toch is het een verrijking van de 
eetcultuur in Nederland en Amsterdam in het 
bijzonder geworden. Een van de taken van de 
medewerkers van het badhuis zal dan ook zijn 
om de mensen met het gebruik vertrouwd te 
maken en de drempel te verlagen.

Ma n n e n  e n  v r o u we n  
s t r i kt  g e s c h e n e n
Jilali vertelt dat hij als kleine jongen veel van de 
Hammamgebruik maakte. Als kind ging hij met 
zijn vader mee en hij kan zich goed herinneren, 
dat, als hij moe van het spelen was, zijn 
moeheid tijdens het baden kwijt raakte en hoe

DE HAMMAM OPENT B!NNENKORT

Op e n  d a g  voor  de  b u u r t
Met mens en macht wordt enthousiast en hard 
gewerkt naar de opening. Er komt een open 
dag voor de buurtbewoners, zodat zij als eerste 
Nederlanders het eerste oosterse badhuis in 
Nederland kunnen bekijken. Beiden zeggen; 
Het zal geen groot feest worden. Wij zijn geen 
rijke stichting, we hebben beperkte geldmidde- 
len. Ieder is van harte welkom. H et is voor het 
bestuur en voor de medewerkers een uitdaging. 
We werken met hart en ziel om van deze 
Hamman iets moois, goeds en nuttigs te maken. 
Een ontspannende ontmoetingsplaats vcor ver- 
schillende culturen.
Wij denken nog even aan onze eerste hap nasi, 
de eerste pizza en ons eerste broodje shoarma. 
Het smaakte goed en nog steeds.
Een ras de mens, die wil werken, eten en een 
dak boven zijn hoofd en daarnaast ontspannen, 
?eople meet people. Laten mensen' elkaar 
ontmoeten en met elkaar praten.
Hammam succes؛??

Bob Morriën

Kn a g e n d  o n g e n o e g e n  
wi j kpo l i t i e
Dat de politie wordt ingeschakeld bij de meest 
vreemde problemen, mag blijken uit het vol- 
gende.
Herhaalde maanden zijn er de afgelopen tijd bij 
het wijkteam klachten over ongedierte rondom 
portiekwoningen binnengekomen.
Het blijkt dat ratten en ander ongedierte in 
grote getalen hier naarhoe trekken, aangelokt 
door de vele lekkernijen die de bewoners uit 
het raam gooien. Men bedoelt het vaak goed: 
vogels voeren. Met deze weersomstandigheden 
vinden de vogels gemakkelijk wat te eten. Mçt 
brood bewijst u vooral de ratten een dienst. 
Hartelijk dank voor uw medewerking.

W ijkteam Spaarndammerstraat

De interne verbouwing van het oude gemeentelijk badhuis tot een april/mei liggen. Hierover hebben wij een gesprek met Agaath Schut, Ie
Marokkaans, Turks of algemeen islamitisch badhuis is rond. Nu wordt koördinator en Jilali Zaitouni, 2e koördinator en initiatiefnemer van de
aan de inrichting gewerkt, het personeel wordt aangetrokken; voorlopig 7 Hammam. Beiden zijn in dienst van de Stichting Hammam, 
a 8 mensen. Het begint erop te lijken. De openingsdatum zal zo rond
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De Buurtkrant is een uitgave van het Aktie 
Comité Zeeheldenbuurt, het Comité Wijkver- 
betering Spaardammerbuurt en het Wijkop- 
bouworgaan Spaarndam.
Het redaktieadres is: Polanenstraat 174, tel. 
829773.

De ondertekende stukken vallen onder verant- 
woordelijkheid van de auteur. Niet onderte- 
kende stukken vallen onder de verantwoorde- 
lijkheid van de redaktie. 
u kunt a r ó ^ l e ^ r i e ^ o ^ e r k in g e n / s u g g e s -
ties sturen naar het redaktieadres-

'D e redaktifc behoudt zich het recht ٧٠٠٢ stuk- 
ken niet te plaatsen.

Aan dit num m er werkten mee: Bob M orriën. 
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Jong, Gerda Lasschuit, Bert Helmers, Hugo 
Rompa,

Drukkerij: Dijkman.

Oplage: 7000 exp.

Inleverdatum kopij voor volgende nummer: 
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ALARMTELEFOON
w©r dt  s t e de l i j k  geor gani -  
s e e r d ؟
Een belangrijke voorziening voor ouderen, 
gehandicapten en langdurig zieken wordt cen- 
traal georganiseerd. De gemeente Amsterdam 
heeft opdracht gegeven aan de samenwerkende 
kruisverenigingen en gezinszorginstellingen 
een stedelijke alarmcentrale op te starten. 
Kleine wijkgerichte projecten, zoals dat in de 
Bogt, zullen op den duur opgaan in deze 
organisatie. Doel van deze nieuwe stichting is 
om zo veel mogelijk aansluitingen te realiseren 
zodat mensen langer thuis kunnen blijven 
wonen. Bij een alarmmelding moet dan hulp 
verleend worden door buren, kinderen of men- 
sen van de professionele hulpteams. 
Vooruitlopend op het opstarten van deze nieu- 
we voorziening heeft de gemeente besloten 
bestaande projecten niet meer financieel te 
ondersteunen. De Bogt beheert deze voorzie- 
ning dan ook uit de huidige middelen (finan- 
cieel en personeel)
.Dé directie van de Bogt is in onderhandeling 
getreden met de stedelijke organisatie, om een 
eventuele overname te regelen. Onze zorg 
daarbij is vooral dat het huidige niveau van 
hulpverlening op peil kan blijven, garanties 
daarover zullen moeten worden geg ev en .

Wij houden u op de hoogte.

Wilma Spijkers 
hoofd Flankerend Beleid 

de Bogt

١٨١٢٠٤ leeftijd meerderjarigheid
Vanaf 1 januari 1988 wordt men meerde^arig bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Daarvóór 
was dat by 21 jaar. Men wordt ook meerderjarig door te trouwen als men nog geen 18jaar ؛s. De 
groep jongeren tussen de 18 en 21 jaar wordt vanaf 1 januari aangeduid met de term jonge 
meerderjarigen.

= W.A.-verzekering
Voor jongere meerderjarigen die werken en 
zelfstandig wonen geldt dat ze niet langer 
meeverzekerd zijn op de W .A.-polis van hun 
ouders. Jonge meerderjarigen die studeren of 
bij hun ouders inwonen, zijn dat wel.

= adoptie
tot 1-1-1990 kunnen meerderjarigen to t 21 jaar 
nog worden geadopteerd.
= Kiesrecht
Het aktieve kiesrecht stond al op 18 jaar. Het 
passieve kiesrecht (om zelf gekozen te kunnen 
worden voor Gem eenteraad en ?rovinciale 
Staten) is nu ook op 18 jaar gesteld.
= vanaf 18 jaar kan men zelf uit maken of men 
na het overlijden begraven of gecremeerd 
wenst te worden.
Gevolgen van minderjarigheid:
— minderjarigen vallen onder ouderlijk gezag;
— minderjarigen zijn handelingsonbekwaam;
— minderjarigen kunnen geen voogdij of toe- 
ziende voogdij uitoefenen;
— minderjarigen kunnen niet optreden als 
procespartij in civiele zaken. Dat moet de 
wettelijke vertegenwoordiger namens hen 
doen. Ze kunnen wel opgeroepen worden tot 
verhoor;
— het bijwonen van strafzaken is in principe 
niet toegestaan onder de 18 jaar, tenzij de 
voorzitter van de Rechtbank daartoe toestem- 
ming geeft.
Hetgeen wat hierboven staat is slechts heel kort 
en beknopt weergegeven. Termen als ,,hand- 
lichting” etc. zijn niet verder uitgewerkt.
Voor meer informatie over bovenstaand kunt u 
kontakt opnemen met de Sociaal Raadslieden, 

K nollendam straat 87.

Wat z؛jn de gevolgen van het meerderjarig 
worden met 18jaar?

= alle jongeren vanaf 18 jaar zijn volledig 
handelingsbekwaam. Ze kunnen zonder toe- 
stemming van ouders of voogd aankopen doen, 
een bank- of girorekening openen of trouwen.
= het gezag van ouders of voogd eindigt over 
een kind van 18 jaar. M aar de ouders of voogd 
blijven verplicht om to t het 21ste jaar te 
voorzien in de kosten van studie en levenson- 
rierhoud.
= I.v.m. de onderhoudsplicht to t 21 jaar geldt 
dat jonge meerderjarigen geen zelfstandig recht 
hebben op bijstand (behalve als ze weg lopen 
van huis). Dit komt omdat de ouders onder-
* blijven to t 21 jaar. Ze vallen dus
onder de gezinsbijstand. Jeugdige werklozen 
blijven wel reeht houden op RWW.
= uitkeringen aan jonge nabestaanden op 
grond van overheidspensioenen blijven doorlo-

= kinderbeschermingsmaatregelen eindigen 
met 18 jaar. (denk daarbij aan Ondertoezieht- 
stelling, ontheffing of ontzetting uit de ouderlij- 
ke macht). De hulpverlening is echter mogelijk 
tot 21 jaar.
= Verbl^fsreeht
Buitenlandse jongeren die op 1-1-1988 18,19 of 
20 jaar oud waren en jongeren die na 1-1-1988 
18 jaar worden, moeten na hun 18de verjaardag 
naar de Vreemdelingenpolitie om de verblijfs- 
kaart in te wisselen. Ze krijgen dan een 
vergunning tot Verblijf of tot Vestiging.
= de Kinderalimentatie die door de Raad voor 
de Kinderbescherming werd geïnd, wordt vanaf 
18 jaar aan de jongere zelf uitbetaald.

4. u bent aangereden door een andere auto, die
— naar later bleek — was gestolen.

H et waarborgfonds helpt u in principe dan ook. 
u dient de claim bij het Waarborgfonds in en 
deze zal wel nagaan, of de eigenaar van de auto 
wellicht nalatig is geweest. Of hij de portieren 
wel had afgesloten en of hij het sleuteltje wel 
uit het contact had gehaald.
Is dit niet het geval, dan wordt u verwezen naar 
de verzekeraar van de eigenaar van de auto.

ة . u  bent aangereden door een 16-jarige auto- 
mobilist, uiteraard zonder r؛jbew؛js. Een 
zaak voor het Waarborgfonds?

In principe moet de verzekeraar van de auto die 
deze jongen bestuurde uitbetalen. Indien er

lees ^rder ٠ أ ٢

Rechtshulp, maar kan rechtstreeks naar ons 
tomen. Zoals gezegd kan men rechtstreeks naar 
het spreekuur komen of (bij spoed) voor een 
afspraak bellen.”

Moet voor een advies betaald worden?
,,Een eerste bezoek is altijd kosteloos. D aarna 
zijn er drie mogelijkheden:
* m en h©eft helem aal n iets ze lf te  betalen 

٠ men hoeft maar een gedeelte te betalen
* men moet helemaal voor onze hulp betalen 
Globaal kun je stellen dat mensen met een 
inkomen van netto onder ± ƒ 12.500,- in 
aanmerking kunnen komen voor een toevoe- 
ging van een advokaat (met of zonder een 
gedeeltelijke eigen bijdrage die afhankelijk is 
van het inkom en).”
Ellen, namens de buurt wensen we je een hele 
prettige tijd hier toe en veel succes met je werk!

El l e n  Ak k e r m a n s , n i e u we  a d v o k a t e  bi j  

he t  a dv o k a t e n k o l l e k t i e f  Kn o l l e n d a m s t r a a t

Hallo Ellen, je werkt sinds kort als advokate in 
onze buurt als opvolgster van Haye Windt en het 
lijkt ons leuk om je aan de lezers van de 
buurtkrant voor te stellen.
Zou je iets over jezelf willen vertellen?
,,Ik ben 29 jaar en in 1983 in Amsterdam als 
juriste afgestudeerd. Mijn specialisaties gedu- 
rende mijn studie waren: strafrecht, arbeids- 
recht, sociaal verzekeringsrecht en vreemdelin- 
genrecht. Na mijn studie heb ik in Rotterdam 
gewerkt bij een advokatenkollektief.
Ik wil mij hier in de spaarndam m erbuurt 
voornamelijk bezighouden met Vreemdelin- 
genrecht en Arbeidsrecht, waarop ik eigenlijk 
ben aangenomen bij dit kollektief. Mijn voor- 
ganger, Haye Windt had als specialisatie ook 
Vreemdelingenrecht in zijn pakket.
Ik heb er speciaal voor gekozen om weer in 
Amsterdam te komen wonen en werken, aan- 
gezien ik het een fijne stad vind. Over de buurt 
kan ik natuurlijk nog maar weinig zeggen, 
aangezien ik hier nog maar zo kort werkzaam 
ben, maar het lijkt me hier wel leuk .”

Wanneer houden jullie spreekuur en hoe zijn 
jullie bereikbaar?
,,Mensen die bij ons tereeht willen kunnen op 
ons spreekuur van maandag terecht. Dat 
spreekuur is van 16.00 tot 18.30 uur.
Als er dringende zaken zijn, dan kan er altijd 
eerder voor een afspraak gebeld w orden.”

Moet iemand eerst naar het Buro voor Rechts- 
hulp of kan men rechtstreeks naar jullie komen? 
,,Men hoeft niet eerst naar het Buro voor

HET WAARBORGFONDS
Langs deze weg proberen wij u een handreiking aan te geven hoe te handelen van het 
claimen bij het Waarborgfonds.
Daar sta je dan.
£ven boodschappen gedaan en bij terugkomst blijkt er een forse deuk in het portier van 
uw auto te zitten* En geen brie^e onder de ruitenwisser.
Of erger nog.
Uw kind op de flets aangereden door iemand op een bromfiets. Fiets in de kreukels, een 
rekening van de dokter en een kapotte broek. Tot overmaat van ramp blijkt de dader ook 
nog niet verzekerd te zijn en ziet het er niet naar uit dat hij de schade uit eigen zak zal gaan 
betalen.

maakt proces-verbaal op en vermeldt daarin dat 
er sprake is van onverzekerd rijden. Vervolgens 
zelf uw tegenpartij schrifteiyk aansprakelijk 
stellen. (,,H ierm ee stel ik u aansprakelijk voor 
de schade door u veroorzaakt op... enz” ). 
Verstuur dit aangetekend (kan geweigerd wor- 
den) en per gewone post. Indien de tegenpartij 
niet reageert neemt u contact op met het 
Waarborgfonds. W anneer u zelf een all-risk 
verzekering hebt die de schade dekt, kunt u de 
gehele proeedure door uw verzekering laten 
opknappen (zie vraag 2).

Nogmaals, een en ander geldt uiteluitend als de 
schade is veroorzaakt door een motorrijtuig. 
Als u door een fiets bent aangereden moet u de 
fietser of eventueel diens WA particulierenver- 
zekering aanspreken.

noteer de namen en adressen. Twee getuigen 
geeft meer kans op succes dan een.
Waarschuw de politie, m aar laat de auto staan 
waar hij staat! De politie kan, zolang de auto 
niet is verplaatst, aan de hand van glasscherven, 
verfsporen en dergelijke vaak vaststellen of er 
inderdaad sprake is geweest van een ander 
motorrijtuig. Formeel moet u ook bewijzen dat 
uw auto nog niet beschadigd was toen u de auto 
achterliet. De naaste familie zijn niet gerech- 
tigd om te getuigen. Uw vriend(in) wel. Mocht 
dat bewijs niet voorhanden zijn, geef dan niet 
direct de moed op. Dien desondanks een claim 
in bij het Waarborgfonds.

2. Heeft het ook zin om het Waarborgfonds in te 
schakelen als u een all-risk verzekering hebt?

Vaak wel.
Want als uw verzekering moet uitbetalen, kost 
dat veelal uw bonus-korting. u dient de claim 
bij de eigen verzekering in en tegelijkertijd 
vraagt u of deze wil proberen de schade te 
verhalen bij het Waarborgfonds, u kunt hierbij 
een voorbehoud maken indien het niet lukt, dat 
u de schade voor eigen rekening neemt als het 
verlies aan bonuskorting te groot wordt. Uw 
verzekering moet net als u bewijs leveren met 
behulp van getuigenverklaringen. Als getuige 
komt u zelf in aanmerking, maar nu is het óók 
mogelijk om uw familie als getuige op te 
voeren.
Overigens, wanneer het om grote bedragen 
gaat, bijv. wanneer er sprake is van zwaar 
lichamelijk letsel, is het verstandig om zowel bij 
de eigen verzekeraar als het Waarborgfonds 
een claim in te dienen.

3. Hoe te handelen als u bent aangereden door 
iemand die niet is verzekerd?

In de eerste plaats de politie waarschuwen. Die

Wat - m o e t - U - n u ?
Welnu, er bestaat zoiets als het Waarborgfonds 
en dat zou wel eens de oplossing kunnen 
betekenen. H et W aarborgfonds vergoedt de 
schade als aan een aantal voorwaarden is 
voldaan:

1. Er moet schade zijn, veroorzaakt door een 
motorrijtuig.

2. Shuld ige kan niet betalen.
3. Er moet voldoende bewijs zijn.
Wat is nu een motorrijtuig volgens het Waar- 
borgfonds:
Onder motorrijtuigen wordt verstaan: alle rij- 
of voertuigen, bestemd om anders dan langs 
spoorstaven te worden voortbewogen uitslui- 
tend zelf aanwezig, dan wel door electrische 
tractie met stroomtoevoer van elders; tevens al 
hetgeen aan het rij- of voertuig is gekoppeld of 
na koppeling daarvan is losgemaakt of losge- 
raakt, zolang het nog niet buiten het verkeer tot 
stilstand is gekomen.
Onder het begrip vallen niet alleen auto’s en 
motorrijwielen met hetgeen eraan gekoppeld is 
of was, maar ook bromfietsen, mede met 
uitgesehakelde m otor, gemotoriseerde bakfiet- 
sen7 handwagens met hulpmotor, trolleybus- 
sen, tractoren, wegwalsen, voertuigen voor 
intern bedrijfstransport enz.
De navolgende vragen en antwoorden zetten u 
wellicht op het goede spoor.

1. Bij terugkomst bl؛jkt dat uw auto is aangere- 
den door een onbekende. Wat nu?
Van een schadevergoeding door het Waarborg- 
fonds is uitsluitend sprake indien de schade is 
veroorzaakt door een motorrijtuig. Verzamel 
dus bewijs dat de schade inderdaad is veroor- 
zaakt door een motorrijtuig. Gemakkelijk is dit 
niet, maar vraag aan omstanders of omwonen- 
den of ze iets gehoord of gezien hebben en

2



WIJKRAAD
VERSLAG VERGADERING WIJKRAAD dd. 18- 2- 1988
De eerste vergadering van de wijkraad in 1988 (de vergadering van januari heeft geen 
doorgang gevonden) werd gesproken over de taakverdeling van het db.
In de eerste vergadering van de wijkraad in 1988 (de vergadering van januari heeft geen 
doorgang gevonden) werd gesproken over de taakverdeling van het db. In de door het db 
gemaakte notitie werd voorgesteld om een beleidsplan te gaan maken voor de komende 
jaren en dit beleidsplan voor de zomer van dit jaar vast te stellen in de wijkraad. De 
wijkraad kon zich daarin vinden.
Enige diskussie ontstond over de vraag in hoeverre het db trad in de autonome 
bevoegdheden van de werkgroepen als het db initiatieven zou ontplooien indien 
werkgroepen niet optimaal funktioneerden naar de mening van het db. Het db gaf aan niet 
te willen treden in de autonomie van werkgroepen maar aan de andere kant van de wijkraad 
wel de opdracht heeft het door de wijkraad geformuleerde beleid uit te bewaken. De 
praktijk zal leren hoe e.e.a. uit zal werken. Maar de werkgroepen zijn er altijd nog zelf bij, 
en het is dus niet nodig zich vooraf 1ق te veel zorgen te maken.
Een tweede belangrijk diskussiepunt was de vraag in hoeverre de wijkraad akkoord zou 
moeten gaan met de bouw van koopwoningen in de buurt. De menigen hierover waren 
nogal verdeeld. Illustratief hiervoor was de notitie die door het c w s en AKZ gezamenlijk 
gemaakt zou worden voor deze wijkraad. Er lag wel een gemeenschappelijk stuk maar door 
leden van het AKZ werd daar onmiddellijk afstand van genomen.
Waar gaat het om?
De gemeente is voornemens om ook in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt zgn. 
gedifferentieerd te gaan bouwen. Dat betekent behalve sociale woningbouw ook koopwo- 
ningen vnl. in de prem iekoopsektor (woningen zouden met name in de ”  * 
gebouwd dienen te worden). De vraag is nu of de buurt het standpunt moet verlaten dat er 
alleen sociale woningbouw in deze buurt mag komen of dat er ook de mogelijkheid moet 
zijn voor mensen die dat willen en kunnen betalen een woning in de buurt te kopen. Er 
werden veel voors en tegens uitgesproken, maar de wijkraad is er nog niet uitgekomen. 
Afgesproken is dat er eerst een visie over de toekomst van de buurt moet worden 
ontwikkeld alvorens er een afspraak gedaan kan worden over wel of niet koopwoningen. 
Deze beslissing is nl. afhankelijk van hetgeen we met de buurt voorhebben.
Tot nieuw wijkraadslid is gekozen Madeleine Meyer op voordracht van de PvdA.
Om de boeken van het Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt over 1987 te 
kontroleren is een kaskontrolekommissie ingesteld.
Volgende vergaderingen van de wijkraad: 17 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni.
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ONTWIKKELING IJ-AS

Proces tegen Neel i e Sml t -Kroes

foto: DRÖOverzicht gebied dat betrokken is bij de planontwikkeling van de IJ-as.

openbaar vervoer en met de nodige lawaaiover- 
last en uitstoot van gevaarlijke stoffen.
De oplossing die de overheid aanbiedt bestaat 
uit weer een nieuwe serie van aansluitende 
wegen, zoals de Westrand-weg die ten koste zal 
gaan van het laatste stukje groen tussen ٨̂ - 
sterdam en Halfweg.
Het hele grootschalige IJ-as en IJ- 
boulevardprojekt staat duidelijk in verband 
m et een tweede C oentunnel- Door het hele 
grootschalige karakter zal er echter zoveel 
autoverkeer kunnen worden aangetrokken, dat 
ook een 4 baans IJ-boulevard tijdens de spitsu- 
ren overbelast zal raken. Het autoverkeer zal 
dan andere wegen zoeken om de binnenstad te 
bereiken.
Ook ten noorden van het Noordzeekanaal zijn 
er plannen voor aanzienlijke weguitbreidingen. 
Dit hele plan laat nu net zien hoe het niet moet. 
Ondanks alle geluiden over de bestrijding van 
de zure regen door collega Nijpels wil Smit- 
Kroes met een vaart van 120 km langs alle 
wettelijke procedures racen.

He ms p o o r b o o g
Natuurlijk zijn er o ^ n h r-v e rv o e ra lte rn a tie - 
ven, als maar de juiste keuzes worden gemaakt. 
De meest voor de hand liggende is de aanleg 
van de Hemspoorboog. Via deze verbinding 
kunnen rechtstreekse treinen rijden tussen de 
woongebieden boven het Noordzeekanaal en 
de werkgebieden langs de ringspoorbaan en bij 
Schiphol. De openbaar-vervoerrelatie tussen 
deze gebieden is op dit moment verre van 
voldoende, waardoor veel forensen noodge- 
dwongen de auto kiezen.
Aanleg van de Hemboog houdt ook in dat de 
uitbreiding naar 6 sporen langs de Haarlemmer 
Houttuinen volkomen overbodig wordt.
Ook voor het autoverkeer ?elf komen er 
alternatieven, als over goed 2 jaar de wel zéér 
riante Zeeburgertunnel in gebruik wordt ge-
steld.

Het voeren van een proces om Smit-Kroes tot 
stoppen te dwingen kost echter veel geld. Veel 
meer geld dan op dit moment in de aktie-kas 
aanwezig is. Vandaar deze dringende oproep 
tot financiële steun. Gelukkig kan wel met 
aanzienlijk minder geld worden volstaan dan de 
5 miljoen van de mislukte aktie van de Kamer 
van Koophandel, maar zonder financiële hulp 
kan het proces niet worden voortgezet.
Alvast hartelijk dank!
Bert Sitters,
namens Tweede Coen niet Doen.
GIRO 5543264 
2e Coen niet Doen 
te Amsterdam
o.v.v. proces.
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Op initiatief van Tweede Coen niet D oen en de 
Stichting Natuur en Milieu heeft een aantal 
verkeers-, milieu- en bewonersorganisaties mi- 
nister Smit-Kroes voor de rechter gedaagd.
Op straffe van een dwangsom van 
/ 10.000.000,- eisen deze organisaties een tra- 
cé-procedure met een Milieu-effectrapportage 
(M .E .R .) alvorens tot de bouw van een tweede 
Coentunnel zal worden overgegaan.
Een tracé-procedure inclusief een M .E.R. is 
verplicht bij de aanleg van nieuwe rijkswegen. 
Een onderzoek naar een z.g. nul-variant dient 
als serieus alternatief te worden meegewogen, 
evenals een studie naar verbetering van het 
openbaar vervoer.
Bij de M .E.R . wordt vooral gelet op de voor- 
en nadelen met betrekking tot het woon- en 
leefmilieu en op de nadelen voor het landschap 
en het natuurlijk milieu. Alle belanghebbenden 
krijgen de mogelijkheid om intensief bij deze 
procedure betrokken te worden.

Zo r g v u l d i gh e i d ?  Ho e z©?
De minister vindt de voorgeschreven procedure 
echter overbodig. Volgens de bewindsvrouwe 
moet er nu eenmaal wat worden gedaan aan het 
enorme file-probleem. Volgens haar zijn er 
gewoonweg geen andere oplossingen, want 
verbetering van het openbaar vervoer biedt 
onvoldoende mogelijkheden.
Bovendien zou het slechts gaan ٠١١١ een kleine 
ingreep met geringe complicaties; te onbelang- 
rijk voor een zorgvuldige procedure. Een be- 
stem m igp lanp rocedu re is volgens Smit-Kroes 
voldoende.

Nu is de waarde van menig bestemmingsplan 
over het algemeen wel bekend. De inspraakmo- 
gelijkheden zijn vaak minimaal en maar al te 
vaak worden bewoners gecoitfronteerd met de 
voldongen feiten-methode. Verder is er nog 
altijd het beruchte art. 19 om eenvoudig af te 
wijken van het plan en om vast maar vooruit te 
lopen. Bovendien is een bestemmingsplanpro- 
cedure niet geschikt voor de planning van 
dergelijke ingrijpende projekten als rijkswe-

Dat een tweede Coentunnel een ingrijpend 
projekt zal worden, wordt steeds duidelijker. 
Op sommige plaatsen komen er 16 rijstroken 
met de nodige fly-overs en andersoortige 
verkeerskunstwerken.

Gr o o t s c h a l i gh e i d  e n  
e xt r a  a u t o ve r ke e r
Ook de overheid erkent dat het autoverkeer in 
en rond Amsterdam fors zal toenemen door 
deze extra tunnel. Dit alles ten koste van het

vertegenwoordiger van de buurt deelnemen in 
de projektgroep die o.a. met het ABP in 
onderhandeling gaat. Daarnaast zullen in een 
breder overleg andere belangstellenden gein- 
formeerd worden over de voortgang en kan 
e.e.a. worden bijgestuurd.
Om als buurt goed beslagen ten ijs te komen 
bestaat de mogelijkheid voor het aantrekken 
van een deskundige in dienst van de buurt. Het 
Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt heeft inmiddels een subsidieaan- 
vraag hiei^oor inged iend .

Be t e k e n i s  v a n  de ze  p l a n n e n
De vraag is wat we van deze ontwikkelingen 
moeten denken-

Op zich is het natuurlijk uitstekend dat de 
gemeente Amsterdam initiatieven neemt om de 
economie van Amsterdam verder te ontwikke- 
len. Dat daarbij ook de gehele IJ-as betrokken 
wordt is vanzelfsprekend. Maar het mag niet zo 
zijn dat daarbij geen of onvoldoende rekening 
gehouden wordt met de belangen van de buurt 
en de buurtbewoners. D at daarbij soms een 
keuze gemaakt moet worden tussen algemeen 
stedelijke belangen en de belangen van de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt lijkt duide- 
lijk. Wij moeten er allen voor zorgen dat deze 
keuzes niet in het nadeel van onze buurt 
uitvallen. Onze krachten bundelen, deskundig- 
heid in huis halen en overal waar nodig en 
mogelijk onze stem laten horen en zo nodig 
aktie voeren zodat we over 20 jaar kunnen 
zeggen dat de ontwikkeling van de IJ-as voor de 
huurt cen positieve ontwikkeling is gebleken.

ذ  m e e
Wilt u daaraan een bijdrage leveren, hebt u een 
lange adem, geef u dan op bij het Wijkopbouw- 
orgaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. 
Ook voor informatie kunt u daar terecht 
(Polanenstraat 174, tel. 829773).
Met de andere, aan IJ liggende buurten en 
buurtgroepen is regelmatig overleg om te kij- 
ken in hoeverre gemeenschappelijke standpun- 
ten en akties mogelijk zijn. Binnenkort zal er 
bij u een speciale krant over dit onderwerp in 
de bus vallen zodat u ook kennis kunt nemen 
van andere meningen dan die van de gemeente. 
Regelmatig zullen wij over deze ontwikkeling 
in de buurtkrant rapporteren.
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Zoals wij u in een vorige Buurtkrant hebben 
gemeld, heeft de gemeente grootse plannen 
met de ontwikkeling van de IJ-oevers. Wij als 
buurt waren daar echter toen nog steeds niet 
officieel van in kennis gesteld. Onze informatie 
moesten we net als u uit de kranten halen.

Vo o r l i c h t i n gs a v o n d
Inmiddels heeft er een voorlichtingsavond 
plaats gevonden. De projektgroepleider en de 
inspraak-coördinator van de gemeente hebben 
ons hun plannen ontvouwd. Voor belangstel- 
lenden zijn deze plannen op het Wijkopbouw- 
orgaan spaarndamm er- en Zeeheldenbuurt, 
Polanenstraat 174, verkrijgbaar.

Ke r n  v a n  h e t  p l a n  
voer  de  IJ- as
De essentie van dit plan is dat er aan de 
noordzijde van de stad, langs het IJ een brede 
strook ontwikkeld wordt t.b .v . de economie 
van de stad. E r dienen kantoren en bedrijven te 
komen, een goede infrastructuur (wegen en 
openbaar vervoer), rekreatievoorzieningen en 
woningbouw. Ongeveer 1/3 van het gebied 
dient met woningbouw te worden gevuld.
Voor ons betekent dat met name sociale en 
^em iekoopwoningen in de Houthavens, kan- 
toren en bedrijven aan de W esterdoksdijk, 
dure koopwoningen op de plaats waar nu nog 
de silo staat. Daarnaast zal er een IJ-boulevard 
worden aangelegd achter de pakhuizen van de 
Diemenstraat langs. Een IJ-boulevard van 2 x 2 
stroken, en met een sneltramverbinding van 
station Sloterdijk naar CS.

Al g e m e e n  Bu r g e r l i j k  
Pe n s i o e n f o n d s  (ABP )
Weliswaar zijn dit allemaal nog vage plannen 
van de gemeente, en heeft het ABP de op- 
dracht gekregen e.e.a. binnen een jaar verder 
te ontwikkelen, maar duidelijk is wel dat er veel 
gaat veranderen de komende 10 a 20 jaar. 
Tegelijkertijd gaat de gemeente een nota van 
uitgangspunten ontwikkelen. Voorwaarde voor 
het ABP is wel dat er een breed maatschappe- 
lijk draagvlak moet komen voor de te ontwik- 
kelen plannen. M aar de vraag is hoe breed?

In b r e n g  v a n  de  b u u r t

Zoals de stand van zaken nu is, wordt de buurt 
betrokken bij de ontwikkeling en kan een



HOUTRAK QUIZ:
HELP DE BUURTKAT!

foto H. Rompa

Binnenkort zult u dan ook medewerkers van de 
Stiehting Dieren Huisvesting in de buurt bezig 
zien met het vangen van deze katten.

Hu l p  n o o d za k e l ^k
Wij vragen uw medewerking daarbij door de 
katten een paar dagen daarvoor niet meer bij te 
voederen en uw eigen kat binnen te houden.

Daarnaast stellen wij een geldelijke bijdrage 
van u op prijs, want een behandeling van één 
kat kost ongeveer / 70.-. u kunt u bijdrage 
overmaken op giro 5083200 t.n .v. Wijkop- 
bouworgaan ̂ aa rndam m er- en Zeehelden- 
buurt onder vermelding van ,,Help de Buurt- 
kat” , of uw bijdrage langs brengen op het 
Wijkopbouworgaan spaarndam m er- en Zee- 
heldenbuurt, Polanenstraat 174. ءه dat adres 
kunt u ook nader informatie verkrijgen.
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Kt a c h t e n
Er zijn bij het Wijkopbouworgaan Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt en de Voorpost ver- 
schillende klachten binnen gekomen over de 
overlast veroorzaakt door ?w er^a tten . In over- 
leg met de Stichting Dieren huisvesting is 
besloten dit probleem aan te gaan pakken (zie 
•(het Stflrishlad van 3 maart س

Be h a n d e l i n g
Getracht zal worden deze zwerfkatten te van- 
gen, deze te castreren en te steriliseren, een 
wormkuur te geven en in te enten tegen 
katteziekte. Met de bedoeling ze daarna weer 
zoveel mogelijk terug te plaatsen. Daarbij zal 
behalve op de gezondheid van de katten ook 
gelet worden op het aantal katten per bepaald 
gebied. Dit mogen er niet teveel zijn. Katten 
die gezond zijn maar waarvan er teveel zijn 
zullen elders onderdak worden gebracht. Ern- 
stig zieke katten zullen worden ingeslapen.

afwijzend standpunt in, ook al is door de ravage 
moeilijk aan te geven, wie nu wie heeft aange- 
reden.

Bij een claim als deze zijn vele juridische haken 
en ogen en het is dus raadzaam in voorkomende 
gevallen eerst juridisch advies in te winnen.
9. Kent het Warborgfonds een eigen risico? 
Neen; in alle gevallen hanteert het Waarborg- 
fonds echter een franchise van / 200,-. (Dat wil 
zeggen, dat een schade beneden de / 200,- niet 
v e to e d wordt, terwijl schaden ƒ 200,- of 
me^r volledig worden vergoed.
10. Hoe lang duurt de procedure زأط het Waar- 

borgfonds?
Tot voor kort verstreek er veel tijd, maar er is 
inmiddels het een en ander bij het Waarborg- 
fonds veranderd. De verwerkingstijden zullen 
vanaf nu beduidend korter zijn. In overduidelij- 
ke gevallen, als alle benodigde gegevens kant 
en klaar worden aangeleverd, zou de verwer- 
king gemiddeld niet meer dan een maand 
moeten duren.

En nu het adres van het Waarborgfonds: 
Waarborgfonds Motorverkeer
Geestbrugkade 32 
2281 cx Rijswijk 
Tel.: 070-906683.
Het is dus duidelijk, dat het moet gaan om 
m otorrijtuigen.

Wij hopen, dat met deze informatie een bijdra- 
ge is geleverd aan het oplossen van de onbe- 
kendheid en onwetendheid met betrekking tot 
het Waarborgfonds.
Indien u het nu niet nodig heeft — en dat hopen 
wij — berg deze informatie dan op bij uw 
verzekeringspapieren, mogelijk komt het nog 
eens van pas.

Namens uw w؛j‘kteampol؛t؛e,
Paul Melessen

Buro Spaarndammerstraat
Tel.: 5592868, b.g.g. 5593860 (dag en nacht)

WAARBORGFONDS

vervolg van pag. 2.

sprake is van diefstal of joyriding, dan de 
procedure volgen van vraag 4.
6. Als plotseling uw voorruit sneuvelt, kan u 

dan ook bij het Waarborgfonds terecht?
Wie een all-risks of een W .A.-plus verzekering 
heeft, zal de polis er eens op na moeten lezen. 
Gewoonlijk kost het claimen van ruitbreuk 
geen bonuskorting en kunt u de schade bij de 
verzekering verhalen. Bij een gewone W .A.- 
verzekering kan het u geld gaan kosten.
Als de voorruit van uw auto is gesneuveld door 
bijvoorbeeld:
a. vallende lading van een vrachtauto;
b. opspattend split, veroorzaakt door een ande- 

re automobilist bij een pas met split inge- 
strooid wegdek,

dan kunt u bij het Waarborgfonds terecht. Wel 
moet u dan de nodige bewijzen aandragen, wat 
meestal onoverkomelijke bezwaren zal geven. 
W ant vindt maar eens getuigen, die dit verhaal 
onderschrijven. Bij een pas met split ingestrooi- 
de weg zonder voorzien te zijn van waarschu- 
wingsborden, kunt u mogelijk terecht bij ̂ijk . 
Provincie of Gemeente.
7. Het Waarborgfonds vergoedt dus schade, die 

door een motorrijtuig is aangericht. Geldt 
dat voor alle schades?

Gnder bepaalde voorwaarden kunt u alle scha- 
des claimen, die u anders bij een verzekering of 
eventueel voor een rechter zou eisen. Dus bij 
een verkeersongeval kunt u ook alle noodzake- 
lijke medische- en invaliditeitskosten, alsmede 
gederfde inkomsten enz. claimen, u kunt ook 
onder bepaalde voorwaarden weer de schade 
claimen, die aan uw roerende en onroerende 
goederen zijn aangericht. Bijvoorbeeld uw 
tuinhekje is aangereden. Veel officiële instan- 
ties, zoals Gemeenten en ANWB doen dit ook.
8. Bij kettin^otsingen is het soms lastig te 

bepalen, wie er schuld heeft. Helpt het 
Waarborgfonds ook in dergel؛jke gevallen.

Het Waarborgfonds neemt in veel gevallen een

geen medicijnen voorschrijven. Dit is een 
beetje vergelijkbaar met de praktijkmedewerk-
sters.

10. Mag je een brief van de huisarts zelf ook 
lezen?

* Natuurlijk mag dat, het gaat namelijk over u 
en u mag weten wat uw huisarts aan uw 
specialist schrijft. Bent u het er niet mee eens, 
praat er dan met uw huisarts over.
11. Heb je recht je medische gegevens ter inzage 

te vragen?
* Natuurlijk heeft u dat recht. Het gaat zelfs 
nog verder, uw arts dient u dan deze gegevens 
ter inzage te verstrekken. Als er naar uw 
mening fouten in staan, praat er dan met uw 
arts over, wellicht kan e.e.a. dan worden 
rechtgetrokken.
12. Magje zelf om een specialist vragen of moet 

je wachten totje arts het nodig vindt?
* Je mag zelf om een specialist vragen naar 
eigen keuze. Uw huisarts zal dan zijn argumen- 
ten meedelen waarom hij vindt dat het nu nog 
geen tijd is voor een specialist of waarom die 
bepaalde specialist de beste is. u hoeft het niet 
eens te zijn, maar door met elkaar te praten 
komt u er misschien wel uit.
13٠  Werkt een therapeut alleen met massage?
* Nee, de therapeut heeft de beschikking over 
vele mogelijke therapieën b.v. parafinebehan- 
delingen, acupunctuur etc.
14. Kunt u ook bij een andere huisarts terecht 

indien uw arts in het centrum er niet is?
* Er zijn duidelijke afspraken over hoe de 
vervanging geregeld is. Helaas is het niet zo dat 
de ene huisarts waarneemt voor de andere 
indien hij er zelf niet is.
15. Wat doet de sociaal-medische werkgroep?
* De sociaal-medische werkgroep is bezig met 
de belangenbehartiging van de gebruikers van 
de sociaal-medische voorzieningen. D at doet de 
groep op veel verschillende manieren o.a. door 
regelmatig met de hulpverleners te praten over 
de wijze waarop zij hulp verlenen, met name 
hoe zij daarin prioriteiten stellen. Daarnaast 
organiseert de sociaal-medische werkgroep 
voorlichtingsbijeenkomsten, houdt zich bezig 
met het vrouwenspreekuur, zit in het bestuur 
van het Houtrak etc. Voor meer informatie 
kunt u op het Wijkopbouworgaan Spaarndam-
mer- en Z e e h e ld e n b u u r t  een in fo r m a tie fo ld e r

aanvragen of u opgeven voor de vergadering 
van de werkgroep. Deze werkgroep staat open 
voor elke buurtbewoner.
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Door de voorzitter van het Wijkopbouworgaan 
S^arndam m er- en Zeeheldenbuurt zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1. Mevr. Bonje-Sulsters 
Spaarndammerstraat 145-1
een VVV-kadobon ter waarde van ƒ 25,-
2. Mevr. N.C. Owen-Huter 
Houtrijkstraat 225
een VVV-kadobon ter waarde van ƒ 12,5©
3. dhr. of mevr. Ahdel 
Knollendamstraat 1
een VVV-kadobon ter waarde van ƒ 10,-
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd, u kuni 
uw prijs ophalen op het Wijkopbouworgaan 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, Polanen- 
straat 174.

H ieronder volgen de goede antwoorden op de 
vragen die gesteld werden in de Houtrak؟ uiz 
bij de open dag van het sociaal-medisch cen- 
trum Het Houtrak.

1. Kan ik als oudere zomaar bij de wijkpost voor 
bejaarden binnenlopen met mijn vragen?

* De wijkpost is er voor ouderen en kan u in 
principe op alle vragen die van belang voor u als 
oudere zijn, antwoord geven. D enkt u wel aan 
de spreekuurtijden: ma, di, vrij van 9.30 uur tot
11.00 uur.
2. Welke hulp kan ik van medewerkers van de 

wijkpost verwachten?
* u kunt met uw vragen bij de wijkpost 
terecht, zij kunnen u informatie geven en 
eventueel doorverwijzen, zij kunnen u helpen 
met het invullen van bepaalde formulieren.
3. Kan het maatschappelijk werk u helpen bij uw 

problemen?
* Ja, dat kan het maatschappelijk werk. u  kunt 
er zo naar toe zonder een verwijzing van bv. uw 
huisarts en het kost u niets. Problemen op het 
gebied van huiselijke moeilijkheden, geldzor- 
gen, woonproblemen, moeilijkheden met kin- 
deren, slaapstoornissen etc. H et spreekuur is di 
en vrij van 10.00 tot 11.30 uur.
4. Moet ik ، ٠ ٠ ؛٢  de huisarts naar het maatschap- 

pelijk werk worden doorverwezen?
٠ Nee, dat is niet nodig, u kunt er zo naar toe.
5. Mag de praktijkmedewerkster een herhaalre- 

cept uitschrijven?
* Èen praktijkmedewerkster mag wel een re- 
cept uitschrijven maar u krijgt dit pas mee als 
de dokter het heeft gezien en getekend.
6. Wat zijn de voornaamste taken van de praktijk- 

medewerksters?
* Zij zitten aan de balie en zijn voor u het 
eerste kontakt met de huisarts. Zij ontvangen
u, zoeken uw gegevens t.b.v. de dokter bij 
elkaar, verrichten de verdere dm in istra tieve 
handelingen, doen kleine onderzoekjes, zoals 
urme
en bloedonderzoek, en verrichten eerste hulp 

bij ongevallen.
7. Heb ik recht op gratis wijkverpleging ook al 

ben ik niet bijverzekerd?
* Deze vraag is niet zo eenvoudig te beant- 
woorden. Als u bijverzekerd bent, / 9,- per 
kwartaal, dan heeft u recht op gratis wijkver- 
pleging. Bent u niet bijverzekerd, maar bent u 
lid van de kruisvereniging, / 46,- per jaar, dan 
krijgen u en uw gezin ook gratis hulp van de 
wijkverpleging.
Bent u niet bijverzekerd en geen lid van de 
kruisvereniging dan moet u de hulp zelf beta- 
len. Wel is dat het zo dat, indien u voorziet dat 
u hulp nodig heeft, of als het al zo ver is, u altijd 
op dat moment nog lid kunt worden. Is het dan 
niet meer nodig dan kunt u weer uw lidmaat- 
schap opzeggen. Wel dient u te bedenken dat 
indien u bijverzekerd bent niet alleen de 
wijkverpleging in dat bedrag inbegrepen ؛s.
8. Magje zelfkiezen ofje in het ziekenhuis ofmet 

de vroedvrouw wilt bevallen?
* Ja, dat kunt u zelf kiezen. Wel is het zo dat 
soms uw arts het verstandiger vindt in het 
ziekenhuis te bevallen. Gverweeg de argumen- 
ten van uw arts goed en neem dan zelf een 
beslissing.
9. Magje vroedvrouw zelf medicijnen voorschrij- 

٠ Een vroedvrouw is geen arts, dus zij mag

het verst kon spugen! Bij de stinksloot, dat 
gaat ’t best alsje op het hekje staat, maar als 
je te ٢̂٧  voorover hangt valje in de blauwe 
modder en drek! ا  Moeder kwaad, vaders 

handen schieten uit en dan: voor straf 
naar bed! Toch brengt later nog een
paar boterhammen in de bedstee.
Het leven van eenjongetje valt niet mee, hij 
ligt in de bedstee, kan niet in slaap komen, 
hoort zijn zusjes grinneken uitleedver- 
maak. Nog even kijkt ie op de beddeplank. 
Daar staat een schoenendoos, zal ie mor- 
gen een mooie kijkdoos van maken. Terwijl 
hij de sentjes al telt die hij zal verdienen, 
valt ie met *t kopke op depeluw in slaap.
De meisjes stoppen de gaten in de sokken, 
als vaders pijp is uitgerookt draait moeder 
depeterolielamp uit, morgen weer een dag.

Enne Rozema

,,Is nu weer de kap vanje klomp af?” roept 
moeder, ]ette staat in een hoekje te huilen, 
droge tranen natuurlijk.
Dit kost weer vijfsent, sonde in deze tijd. 
Schoemaker: ٧ ٠ « der Baan zal er wel weer 
een kram op zetten en dan maar weer zien, 
hoe lang het duurt, wantJelleiseen 
fanatiek voetballer! Waar hij ook zo dol op 
is? Achterop depaardenwagens springen 
en dan maar zien waarje terecht komt. 
Daar heeftJelle al eens een klomp mee 
verloren, toen durfde hij niet naar huis, 
Moeder ongerust, waar zit datjong nou 
toch?? Vader: ,,Je moet niet zo seuren 
vrouw, hij loopt niet in twee sloten tegelijk, 
zou ik zo zegge.
Jelle komt thuis: z ’n lange zwarte kousen 
onder de blubber, op één klomp en stinke 
als een kadaver. Nouja, wat wil je, hij heeft 
met zijn makkers een wedstrijd gedaan: wie
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WONEN IN SPAARNDAM 
BERICHTEN VAN HET 
HDDRDERSFRONT

Foto H. Rompa

De aanleg van nieuwe kabels ٧ ٠ ٠ ٢  de TV (Nederland د ر  bracht veel rommel en overlast in de buurt, 
zowel op straat als in de huizen. In sommige huizen werd zelfs aanzienlijke schade veroorzaakt. KTA en 
de huiseigenaren moeten hier samen een oplossing voor vinden.

Foto c. BergveldWoningen Oostzaanstraat.

BEWONERSCOMMISSIES
Dageraad in de Oostzaanstraat zijn ook gereno- 
veerd, in 1976. De bewonerscommissie daar 
heeft het echter sindsdien alleen maar drukker 
gekregen. De renovatie is op een aantal punten 
niet goed uitgevoerd zodat de bewoners nu nog 
steeds met toch tkachten zitten.
Een al wat ouder nieuwbouw complex bevindt 
zich aan de Houtmankade. Deze woningen zijn 
indertijd tamelijk goedkoop gebouwd en al snel 
bleek ook daar tocht een probleem te zijn. De 
bewonerscommissie „Slu؛szicht” is na lang 
platen m et de woningbouwvereniging het Wes- 
ten zover dat er daar tegen een a^vaa rdba re 
huurverhoging warmte isolatie in g é b ra ch t 
gaat worden en de collectieve C.V. omgebouwd 
gaat worden naar individueel gestookte C.V. 

Ook de bewoners van de nieuwbouw van 
Patrimonium aan de Z in s tr a a t/A d r ic h e m - 

straat/Polanenstraat hebben de nodige proble- 
men gehad. De luchttoevoer van de ketel van 
de centrale verwarming was niet in orde, 
waardoor er rookgassen in de woningen kwa- 
men. De bewonerscommissie heeft veel overleg 
met Patrimonium over de oplossing van dit 
probleem gevoerd en uiteindelijk is de zaak op 
een goede manier opgelost.
In de Polanenstraat is er een grote opknapbeurt 
in de woningen van woningbouwvereniging 
Eigen H aard aan de gang. Ook daar is er een 
bewonerscommissie actief die er aan mee pro- 
beert te werken dat de opknapbeurt zo goed 
mogelijk verloopt.
Dit zijn er een paar voorbeelden van zaken 
waar bewonerscommissies zich mee bezig hou- 
den. Deze bewonerscommissies worden onder- 
steund door het cws wanneer dat nodig is. Het 
CWS heeft in de vele jaren dat het nu al bestaat 
ervaring opgedaan waar bewonerscommissies 
hun voordeel mee kunnen doen. Niet in alle 
blokken zijn bewonerscommissies actief; dat 
komt vaak omdat er niet zulke grote problemen 
zijn. Bewoners lossen die individueel met de 
woningbouwvereniging op.
Als u niet weet of er in uw blok een bewoners- 
commissie actief is of u wilt zelf een bewoners- 
commissie oprichten, komt u dan eens praten 
bij het CWS.

In de Spaarndammerbuurt zijn een aantal 
bewonerscommissies en huurdersvereniging ac- 
tief die de belangen van de bewoners van hun 
blok behartigen. Zij hebben geregeld overleg 
met de woningbouwvereniging en bespreken 
dan de problemen en klachten die er zijn. Het 
Comité is de overkoepelende belangenbeharti- 
gn^o rgan isa tie van bewonerscommissies en 
huurdersverenigingen in de S ^arndam m er- 
buurt. Het Comité komt elke eerste donderdag 
van de maand bij elkaar en bespreekt dan 
allerlei zaken op woongebied. Een vast agenda- 
punt is het „rondje langs de groepen” , waarin 
de aanwezige vertegenwoordigers van bewo- 
nerscommissies verslag doen van hun activitei- 
ten en de problemen bespreken, die ze tegenge- 
komen zijn.
Die activiteiten van de bewonerscommissies 
verschillen onderling, dat heeft onder meer te 
maken met de verschillende fasen in het stads- 
vernieuwingsproces: er is nieuwbouw, er vin- 
den hoog niveau-renovatie& en kleine en grote 
opknapbeurten plaats, er zijn woningen die 
(nog) eigendom van particulier huisbazen zijn 
en er is een groot aantal woningen die al 
opgeknapt zijn. De rol van bewonerscommis- 
sies is in deze fasen verschillend. Tijdens een 
opknapbeurt b.v. heeft een bewonerscommissie 
de handen vol met alle problemen die dat voor 
de bewoners met zich meebrengt, in de nieuw- 
bouw heeft een bewonerscommissie minder 
werk. Het contact met de woningbouwvereni- 
ging is tijdens een renovatie veel intensiever 
dan na afloop daarvan. De meeste bewoners- 
commissies van blokken die al aangepakt zijn 
hebben l a 2  maal per jaar overleg met hun 
woningbouwvereniging: algemene klachten 
worden dan doorgesproken.
Zo gaat het bij de hurdersveren ig ing van Het 
Westen. Tijdens de renovatie had de huurders- 
vereniging heel veel werk, nu zijn de leden in 
een rustiger vaarwater gekomen. Er is een 
jaarlijks overleg met het Westen en de huur- 
dersvereniging is in het algemeen goed te 
spreken over de manier waarop klachten afge- 
handeld worden.
De woningen van woningbouwvereniging De

H.

Het pleintje aan de Zoutkeetsgracht is mooi opgeknapt. Het heeft vreselijk lang moeten duren, maar 
overleg tussen enkele ouders van peuterspeelzaal De Zoutpot, de gemeente en het AKZy heeft nu dan 
eindelijk als resultaat, dat er een leuke kleuter/peuterspeelplaats tot stand is gekomen op een deel van 
het plein ٠  Door de mooie groene hekken met klapdeurtjes zal de hondenpoep voortaan uit de schone 
zandbak blijven. Hondenbezitters: blijf s.v.p. buiten de hekken. Buurtpeuters en kleuters hebben recht 
op veilige en schone speelruimte.

------------------------------------------------------------------------------------------------ 5

Naar de Piraat 
voor gezelligheid!

Buurthuis de Piraat is iedere le , 3e en 4e 
donderdagmiddag van de maand open voor alle 
buurtbewoners. In de barruim te kunt u een 
drankje drinken, biljarten, kaarten of zomaar 
een praatje maken met andere bezoekers. 
Tussen 2 en 5 uur bent u van harte w elkom : 
H outm anstraat 2.



Marokkaanse bu^bewoners opgelet!DEBÜDRTSCHOLEN
De afgelopen weken heeft u veel kunnen lezen en horen over ,,zwarte” en „witte” seholen. In de 
buurtkrant van maart ’88 stond een artikel n.a.v. het versehijnen van de discussienota Gemeentel^k 
Minderhedenbeleid Onderwijs. Hierin doet de wethouder van onderwijs, Ada Wildekamp, een 
aantal voorstellen om het verschijnsel „zwarte” en „witte” scholen tegen te gaan en meer kansen te 
creëren voor met name buitenlandse kinderen.
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Hulp aan daklozen
Roggeveenstraat 8 tel. 246711/263800 

Maatschappelijk werkteam Zeeheldenbuurt 
Barentszplein 56 tel. 234422 
s^*eekuur do 10.00-11.30 uur 

Maatschappelijk werkteam 
Houtrijkstraat 114-116 tel. 842530 
spreekuur di, vrij 1.00-11.30 uur 

Politie 
wijkbureau
Spaarndammerstraat 620 tel. 5593860/222.222 
(alarmnr)
spreekuur dag en nacht 

Schoolmaatschappelijkwerk ABC
Overtoom 16 tel. 164051

Sociaal Raadsman
w. van Ogtrop
Barentszplein 65
spreekuur di-ochtend
vooraf afspraak maken tel. 829302

Sociaal Raadsman
w. van Ogtrop
Knollendamstraat 87 tel. 829302 
(14.00-16.00 uur)
spreekuur ma, di, do, vrij 9.00-12.00 UU؛* 
di 18.30-20.00 uur 

Sociaal-medisch centrum 
H outrak

Houtrijkstraat 114-116 tel. 828296 

Thuishulp Amsterdam 
Houtrijkstraat 36a tel. 866646 
spreekuur 8.30-10.00 uur 

Verloskundige
Houtrijkstraat 114-116 tel. 842996 
spreekuur di (op afspraak) 10.00-12.00 uur 

Voorpost bureau Bestuurskontakten
H. Grool
Tasmanstraat 11-a tel. 5523471 
spreekuur ma en WO 10.00-13.30 uur 

W؛jkopbouworgaan Spa/Zeebuurt 
Polanenstr. 174 tel. K29773 
Spreekuur ma t/m vrij 10.00-17.00 uur 
Wijkpost voor bejaarden 
J.W . Breuk ه c. Meijer 
Houtrijkstraat 114-116 tel. 829694 
Spreekuur di, do, vrij 
10.00-12.00 uur 

Wijkverpleging 
W esterpark 2 tel. 840031 
spreekuur ma t/m vrij 1 3 1 4 . 0 0 uur س-
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 المابعة الساعي من اثدا خميم يوم ى بكم مرحبا
ص م م ف ( 19 • 30 ) وال ة ال ة غاي ع ة السا ري ا ه الع ر ش

Advokatenkollektief Spaarndammerbuurt
Knollendamstraat 11-1^ tel. 868687
spreekuur ma 16.00-18.30

AKZ
j . Eerdhijsen
Roggeveenstraat 1^ tel. 380668 
spreekuur di 13.30-15.30 uur 

Apotheek Spaarndam
w. van Zwol
Spaarndammerstraat 59-61 tel. 829454 
spreekuur ma t/m vrij 8.00-17.30 

Burenhulp
Haarlemmerstraat 130 tel. 261208 
spreekuur ma t/m vrij 10.00-11.00 
Buurthrismaatschappelijkwerk-Verzet
Hembrugstraat 156-a tel. 840124 
spreekuur di 18.30-20.00 uur 

Buurthuismaatschappelijk werk-Piraat
Houtmanstraat 2 tel. 247589 
spreekuur ma 20.00-22.00 uur 
do, vrij tel. spreekuur

CWS
Spaarndammerstraat 143 tel. 825853 
spreekuur di, wo, do 10.00-12.00 uur 

Diëtiste Amsterdams Kruiswerk
tel. 767722
spreekuur ma t/m vrij 13.00-14.00 uur

Fysiotherapie
Van Danzig Bogt
Poîanenstraat 6

tel. 861131
Houtrak Houtrijkstraat 114-116 tel. 862932 
Spaarndammerstraat 57 hs tel. 844886 

Het Huis
Zaandammerplein 154 tel. 848324

Huisartsen
Duin, B. van ه Pool, j 
Houtrijkstraat 114-116 tel. 828552 
spreekuur 8.00-8.30 uur en tel. afspraak 
Garnier, F
Houtrijkstraat 114-116 tel. 828996 
spreekuur 8.00-8.30 en na tel. afspraak 
Goslinga, B
Barentszplein 65 te. 237417
spreekuur 8.00-9.00 uur en na tel. afspraak
Vries, D. de
N assaukade 2 tel. 840133 

spreekuur tel. afspraak 8.00-11.00 uur

faeiliteiten (leerk rac^en en leermiddelen) hier- 
voor gehad. Deze extra’s zijn nooit alleen 
gebruikt voor de buitenlandse kinderen, ook de 
Nederlandse kinderen profiteerden hiervan. De 
groepen bleven klein en er waren extra leer- 
krachten om kinderen met achterstanden te 
<unnen helpen.
Dok bij de invoering van de basisschool (augus- 
:us ’85) vielen wij nog in de extra’s door de 
,,gewichten” van de kinderen. Afhankelijk van 
ie t land van herkomst van de ouders en de 
Khoolopleiding en het beroep kregen de kinde- 
:en een gewicht variërend van 1 tot 1.9. Hoewel 
،vij een toekenning van extra leerkrachten op 
lie gronden belachelijk vinden (deze gegevens 
 eggen lang niet altijd iets over de intelligentie؛
/an kinderen) hebben wij ze wel nodig. Geluk- 
kig hebben de meeste ouders dit wel begrepen 
 ons de benodigde gegevens verschaft; bij het ص
3ntbrekeiï telt zo’n kind nl. voor 1.

Door allerlei b e z u in i^ g m a tre g e le n van het 
ministerie (de laatste was de vier-jarigen- 
maatregel) wordt het aantal leerkrachten per 
school minder. Het gevolg is dat de groepen 
groter worden, omdat wij het toch belangrijk 
vinden dat er extra leerkrachten met kinderen 
buiten de klassen kunnen blijven werken aan 
achterstanden.

De  voor s t e l l en v a n  
de  g e me e n t e
Centraal hierbij staat dat de kwaliteit van het 
onderwijs voor alle kinderen moet worden 
verhoogd. Daarom wil de gemeente afspraken 
maken met de scholen. De scholen moeten zich 
vastleggen bepaalde prestaties te leveren en het 
gemeentebestuur stelt daar dan geld tegenover 
voor extra faciliteiten. In april zal nog een nota 
verschijnen over de kw^iteitsverbetering.
Een ander voorstel is om schoolwijken in te 
stellen. Een school krijgt dan alleen die voor- 
zieningen waar hij gezien de samenstelling van 
de buurt recht op heeft. Hoewel wij vinden dat 
kinderen op de buurtschool thuis horen, den- 
ken wij niet dat het instellen van schoolwijken 
een goede oplossing is. De oplossing ligt uitein- 
delijk in de buurt.

Wij hopen met dit artikel iets van de vooroor- 
delen tegen de buurtschool te hebben weggeno- 
men en adviseren ouders die een school zoeken 
voor hun kind om eens te komen kijken en 
praten op de school in de buurt, u leert de 
school dan echt beter kennen dan wanneer u 
alleen afgaat op het gepraat buiten de school.

De vier buurtscholen
Het Roer (tel. 247547) 

Hebronschool (tel. 8 2 7  (راوو
Elisabeth/Paulusschool (tel. 82 و24و ) 
^)aarndainmerschool (tel. 829114)

De twee meest in het oog springende voorstel-

— verbetering van de kwaliteit van het onder- 
wijs;
— het instellen van schoolwijken.

Zwa r t  of  wi t ?
Hoe is het nu met onze vier buurtscholen 
(Elisabeth/Paulusschool, Hebronschool, Het 
Roer en de S ^ a d ^ m e r s c h o o l ) ? Wij vinden 
niet dat onze scholen zwart of wit zijn. Wij 
praten liever van gemengde scholen. Als we 
kijken naar de samenstelling van de bevolking 
in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, dan 
blijkt dat de scholen een goede afspiegeling 
zijn: ± 60% kinderen van Nederlandse her- 
komst en 40% kinderen van buitenlandse af- 
komst.
Dat is niet altijd zo geweest. Ongeveer 15 jaar 
geleden kwamen de eerste buitenlandse gezin- 
nen in onze buurten wonen en de eerste 
n ie t-^derlandsta lige kinderen op onze scho- 
len. De eerste 5 jaar nam dit aantal heel 
geleidelijk toe. De grote toeloop kwam eind 
zeventiger jaren. Het ^ rc en tag e niet- 
Nederlandstaligen ging in twee jaar van 25 naar 
65°/o. Niet omdat de Nederlandse gezinnen hun 
kinderen van school haalden, maar o.a. door de 
Gronding van de renovatie en het woningtoe- 
wijzingsbeleid.
De afgelopen jaren is het percentage weer 
gedaald naar 40°/o anderstaligen, waaronder 
zo’n 15 nationaliteiten .

Le r e n  ze  w e l  wa t ?
Vaak gehoorde opmerkingen zijn: ,,door die 
buitenlanders is het niveau zo laag”  ze zijn op,, ؛
die school achter” ; ,,op zo’n volksschool leren 
ze zo weinig” ; ,,ze doen te weinig aan creati- 
vit^tsontwikkeling”  -die buitenlanders hou,, ؛
den de boel ٠٢” .
Het vervelende van dit soort opmerkingen is, 
dat ze veelal buiten de school worden gemaakt. 
Maar weinig ouders komen hierover in de 
school praten. Zouden ze dat wel doen, dan zou 
in zo’n gesprek het volgende naar voren ko- 
men: H et niveau op onze scholen is beslist niet 
laag. Onze werkwijze is zodanig dat kinderen, 
ongeacht hun herkomst of kleur, alle mogelijk- 
heden krijgen en doorstromen naar alle vormen 
van voortgezet onderwijs.
En dat is wel eens anders geweest. ± 12 jaar 
geleden was het voor onze scholen heel nor- 
maal dat het grootste deel van de klas naar het 
lager beroepsonderwijs ging, een klein deel 
naar de mavo en een enkeling naar havo of 
vwo.

Wa a r d o o r  ٤$ da t  
d a n  v e r a n de r d?
Vanaf de tijd dat er buitenlandse kinderen in 
onze scholen kwamen, hebben wij ook extra
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weigering zijn rol als vakbondsfunctionaris los 
te zien van zijn betrokkenheid bij politieke 
demoeratie en vrijheid voor alle mensen in 
Zuid-Afrika. Hij verriehte ook aetief werk in de 
gemeente, waarin hij met zijn vrouw Khola en 
hun 7 kinderen woonde.
Zijn geineente, de bestuurlijke eenheid Ale- 
xandra, ligt dieht tegen een van de rijkse 
voorsteden van Johannesburg aan. Moses en 
zijn gezin woonden in een kam er van ongeveer 
13,5 m^ met twee bedden, één voor hem en zijn 
vrouw, het andere voor zijn broer. De kinderen 
moesten maar slapen waar ze konden. Er was 
geen elektrieiteit, noeh stromend water. In 1985 
organiseerde de gemeente een reeks van aeties, 
met inbegrip van een huurboyeot, verandering 
van straatnamen en het instellen van actiecomi- 
tés in Alexandra onder leiding van Moses 
Mayekiso.

In mei 1985 werd hij opnieuw gevangen geno- 
men en weer ging hij na zijn vrijlating aan het 
werk als propagandaleider van zijn vakbond en 
leider van zijn gemeente.
Hij bezieht de Britse vakbonden die bij de IMB 
zijn aangesloten en in mei ontving hij vertegen- 
woordigers van metaalbewerkersbonden uit de 
Verenigde Staten, Japan, Groot-Brittannië, de 
Bondsrepubliek Duitsland en Zweden ter gele- 
genheid van de tweede zitting van de Zuidafri- 
kaanse IMB-Commissie.
Toen Moses in juni 1986 te gast was bij de 
Scandinavische bonden in Stockholm werd be- 
kend, dat in Zuid-Afrika de uitzonderingstoe- 
stand was afgekondigd. Moses besloot dat zijn 
plaats aan de zijde van zijn vakbondscollega’s 
behoorde te zijn en vlooeg naar Zuid-Afrika 
terug. Op de Jan Smuts-luchthaven werd hij 
gearresteerd en sindsdien ziet hij gevangen. 
Maandenlang werd hij in afzondering opgeslo- 
ten gehouden, zijn gezondheid leed daaronder, 
en noch zijn gezin, noch zijn advocaten konden 
hem bezoeken. M aar het vertrouwen van de 
Zuidafrikaanse metaalbewerkers in Moses 
Mayekiso is onwrikbaar en de afgevaardigden 
naar het Oprichtingscongres van de Nationale 
Unie van Metaalbewerkers van Zuid-Afrika in 
mei 1987 kozen hem met algemene stemmen tot 
algemeen secretaris.
In elke Zuidafrikaanse fabriek kan men affi- 
ches, folders, plakkaten en T-shirts met de 
opdruk ,,Vrijheid voor Moses Mayekiso” vin-

Wat kunt u doen
1. Protesten sturen aan:

P.W. Botha, President 
Union Building 
Pretoria 0001 
Republic of South Africa
en aan de Zuidafrikaanse ambassade in Den 
Haag met de eis to t vrijlating van Moses 
Mayekiso en van alle gevangengehouden 
werknemers, politieke gevangenen en ande- 
re slachtoffers van de apartheid.

2. Een steunbetuiging zenden aan:
Moses Mayekiso
Block c
Johannesburg Prison
M ondeor

Johannesburg
3. Een solidariteitsboodschap zenden aan: 

NUMSA
P .O .B ox 25241 
Ferreirasdorp, Tvl. 2049.

Zorg vooral voor verspreiding van deze brochu- 
re. Wanneer u werk voor een onderneming met 
verbindingen in Zuid-Afrika (dochteronderne- 
mingen, to d e lm a^sch ap p ijen enz.), dring er 
dan bij de Raad van Bestuur of directie van uw 
onderneming op aan, publiekelijk de vrijlating 
van Moses Mayekiso te eisen.
Dring er bij parlement en regering op aan in het 
geval Mayekiso stappen te ondernemen.

Internationale M etaalbewerkers Bond 
Industriebond FNV

ا م ه ؤ
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VRI JHEID VOOR 

MOSES MAYEKI SO

Moses Mayekiso, algemeen secretaris van de 
grootste Zuidafrikaanse Metaalbewerkers- 
bond, staat voor de rechter, en op de tegen hem 
ingediende aanklacht staat de doodstraf.
Samen met vier anderen — zijn broer Mzawa- 
nele Mayekiso, Obed Bapela, Richard Mdaka- 
ne en Paul Tshabalala is hij aangeklaagd 
wegens hoogverraad en het in gevaar brengen 
van de staat.
Moses Mayekiso is algemeen secretaris van de
150.000 leden tellende Nationale Unie van 
Metaalbewerkers van Zuid-Afrika (NUMSA), 
die aangesloten is bij de Internationale Metaal-
bew ertersbon d .

Dit is de eerste keer, dat een hoge vakbonds- 
functionaris wegens hoogverraad is aangeklagd. 
Het apartheidsregjme wil als een waarschuwing 
voor andere Zuidafrikaanse vakbondsleiders in 
Moses Mayekiso een voorbeeld stellen.
Leden van de NUMSA, evenals die van COSA- 
TU, het Zuidafrikaanse Vakverbond, waartoe 
de NUMSA behoort, spannen zich voor zijn 
vrijlating in.
Het gerechtelijk proces zal, naar het zich laat 
aanzien, tot ver in het volgende jaar voortdu- 
ren. Juristen beschouwen dit als een groot, 
door het apartheidsregime ter intidimatie van 
werknemers en vakbonden georganiseerd 
showproces.

Internationale steun aan Moses is absoluut 
noodzakelijk, om de Zuidafrikaanse autoritei- 
ten duidelijk te maken, dat in de gehele wereld 
bezorgdheid over zijn lot heerst.
Moses is 39 jaar en ging eerst in een magazijn 
van Toyota-onderdelen werken. In 1978 werd 
hij lid van de Bond van M etaalbewerkers en 
Aanverwante Beroepen (M AW U), die later 
met andere bonden tot de NUMSA fuseerde. 
In 1979 werd hij door Toyota op grond van zijn 
werk voor de vakbond ontslagen.
In 1980 werd hij districtsbestuurder van de 
MAWU voor Transvaal. In die tijd steeg het 
aantal vakbondsleden enorm , en Moses speelde 
een sleutelrol in de versch illen de acties om 
erkenning van de bond af te dwingen, en ook 
bij talrijke succesvolle acties to t verbetering 
van lonen en arbeidsvoorwaarden.
In november 1984 organiseerden de metaalbe- 
werkers en leden van andere vakbonden een 
algemene staking van twee dagen als protest 
tegen de methoden van het apartheidsregime. 
Moses was een van de organisatoren en werd 
tijdens deze staking gearresteerd en in het 
beruchte politiebureau aan het John Vorster- 
plein gevangen gezet.

In Zuid-Afrika laaiden uitgebreide protestac- 
ties op, en de IBM startte een internationale 
campagne voor zijn vrijlating, die ook succes 
had. In 1985 werd hij tweemaal opnieuw 
gearresteerd.
Een van de redenen, waarom de staat zich 
Moses als doelwit heeft uitgezocht, is zijn

ZWARTE
LEIDER

ALEXANDRA 
ACHTER 
DE TRALIES

len tegen 17 organisaties waaronder de vak- 
bondsfederatie COSATU en het Verenigd De- 
mokratisch Front.

De  s t r o o p kwa s t  e n  
de  zwe e p
Een van de manieren waarop Pretoria het 
verzet probeert te breken is met de overbeken- 
de taktiek^ van de ,,zweep in de ene en de 
stroopkwast in de andere hand” . In verschillen- 
de delen van Zuid-Afrika zijn komitees opge- 
richt die in de zwarte woongebieden waar het 
meeste verzet is moeten spioneren en vervol- 
gens de overheid moeten adviseren. Zij kijken 
wie de belangrijkste leiders zijn, hoe organisa- 
ties in elkaar zitten en wat de belangrijkste 
grieven van de bewoners zijn. o p advies van 
deze komitees worden arrestaties e.d. verricht. 
Naast onderdrukkende maatregelen proberen 
deze komitees de bevolking te paaien door het 
opzetten van sociale programma’s, overigens 
met weinig succes. Omdat Zuid-Afrika haar 
geld hard nodig heeft voor leger en politie 
wordt er met bedrijven samengewerkt voor de 
financiering van deze ,,stropkwastprojecten” . 
Als een van de meest opstandige wijken func- 
tioneert er ook zo’n komitee in Alexandra en 
wordt er ook in Alex geld gestoken voor 
,,sociale projecten” . Er gebeurt ondermeer iets 
aan het verharden van de wegen en aan de 
elektriciteitsvoorziening. Terecht ziet het Alex 
Aktiekomitee dit indirect als gevolg van haar 
strijd.

Ee n  mons t e r p r oc e s
H et proces tegen Mayekiso is een duidelijk 
voorbeeld van hoe Pretoria het verzet probeert 
te breken. H et proces is een heus monsterpro- 
ces dat tot ver in ’88 zal duren. Pretoria laat 
tientallen getuigen opdraven die tegen het 
verzet van Alex moeten getuigen. De getuige- 
nissen en het proces hebben slechts een doel; 
het aktiekomitee en haar leiders het functione- 
ren onmogelijk te maken. Met de gevangen- 
schap van Mayekiso heeft Zuid-Afrika Ale- 
xandra en de vakbeweging beroofd van een 
belangrijk leider, maar deze diefstal zal nog de 
bevolking van Alex noch de vakbeweging stop- 
pen in hun strijd tegen de apartheid.

s t e u n  he t  ve r ze t  
i n  Zui d- Afr i ka
H et Komitee Zuidelijk Afrika organiseert in 
samenwerking met de Anti- 
ApartheidsBeweging Nederland een steuncam- 
pagne voor verschillende anti- 
apartheidsgroepen in Zuid-Afrika, waaronder 
organisaties in Alexandra.
M eer informatie kunt u krijgen bij het KZA, 
Oudezijds Achterburgwal 174, 1012 DJ Am- 
sterdam, tel. 270801.
u kunt de betreffende organisaties ook finan- 
cieel steunen door een gift over te maken op 
giro 26655, t.n.v. Bevrijdingsfront Zuidelijk 
Afrika^ Amsterdam.

Kees de Pater, 
KZA

„Het proces van de eeuw’% zo omschreef eind 
september vorig jaar, een advokaat het proces 
tegen 8 inwoners van Alexandra in Zuid-Afrika. 
Ëen van hen is Moses Mayekiso. Mayekiso is een 
van de belangrijkste leiders in het Zuidafrikaan- 
se verzet. Als voorzitter van het Aktiekomitee 
van Alexandra wordt hij door de Zuidafrikaanse 
overheid gezien als een van de hoofdverantwoor- 
delijken voor het succesvolle verzet in ’85 en ’86 
in Alexandra. De bijna 40 jaar oude Mayekiso 
heeft zijn sporen in de strijd tegen de apartheid 
niet alleen verdient in Alexandra maar ook in de 
vakbeweging.

Uit een aantal metaalbonden werd vorig voor- 
jaar de NUMSA gevormd. Met 130.000 leden is 
deze metaalbond, na de !^ jw erke rsvakbond , 
de grootste bond in Zuid-Afrika. De NUMSA 
is aangesloten bij de grote vakbondsfederatie 
COSATU.
Tot algemeen secretaris van de bond werd 
Mayekiso gekozen. Een door de NUMSA 
georganiseerde staking bij de Zuidafrikaanse 
Shell
dochter CADAC, afgelopen najaar kon Maye- 
kiso niet m eer aktief meemaken. Sinds 29 juni 
’87 zit hij achter de tralies. Mayekiso wordt 
beschuldigd van hoogverraad, met name op 
grond van z’n activiteiten in Alex, zoals de 
bewoners van Alexandra hun gemeente noe- 
men.

Verzet in Alexandra hard 
aangepakt
Alexandra, de zwarte ,,township” waarmee de 
Zeeheldenbuurt een buurtband heeft, behoort 
to t de gebieden die het hardst door het apart- 
heidsregime worden aangepakt. In ’85-’86 was 
Alex een voorbeeld van verzet. In de gemeente 
werd met groot succes een ,,anti- 
^arth e id sb es tuu r” opgezet. De bevolking 
schoof met de vorming van straatkomitees en 
andere vormen van alternatief bestuur het door 
het apartheidsregime ingestelde gemeentebe- 
stuur aan de kant. H et officiële gemeentebe- 
stuur kreeg geen poot meer aan de grond. 
Pretoria’s antwoord kwam in de vorm van een 
massale inzet van leger en politie. M aar ook 
tegen dit geweld bleef Alex zich weren. Zwarte 
politieagenten, collaborateurs, werden ge- 
dwongen buiten de wijk te gaan wonen in door 
de overheid opgezette tentenkampen. Politie- 
agenten en soldaten werd het onmogelijk ge- 
maakt om in winkels in Alex boodschappen te 
doen.

Met de invoering van de noodtoestand voor 
heel Zuid-Afrika in juni ’86 verklaarde Pretoria 
definitief de oorlog aan het verzet in wijken als 
A lexandra. O nderm eer door de arrestatie van 
duizenden mensen, waaronder veel kinderen, 
probeerde het Zuidafrikaanse regime het verzet 
de kop in te drukken. Deels met succes, de 
openlijke opstand in vele buurten is minder 
geworden. Een klap voor organisaties als het 
Alexandra Aktiekomitee. Vernietiging van de 

٠ en van de geest van het verzet is 
Botha en de zijnen echter allerminst gelukt. 
D at blijkt onderm eer uit de nieuwste m aatrege



JONGERENCENTRUM „DOMELA’ELKE BUURTBEWONER REE^ RECHT 
OP SPORT EN BEWEGEN

22.00 Video film. Iedere le dinsdag van de 
maand gaan we naar de film!!!! (kost / 5,-) 
Woensdag
open van 17.00 tot 21.00 uu r؛ van 16.30 tot
18.00 uur zaalvoetbal in Bredius (12 to t 17 
jaar); van 18.00 tot 21.00 uur M ar. muziekles 
(ook voor tieners dus!) (kost / 5,-)
Donderdag
open van 15.00 tot 22.00 u u r؛ van 17.00 tot
19.00 uur (kiekboks)trainen; van 19.00 tot
22.00 uur biljarten, dart, tafeltennis, kaarten 
enz.
Vrijdag
open van 15.00 to t 22.00 uur; van 17.00 tot
19.00 uur (k ickboks)tra^en; van 19.00 tot
22.00 uur Disco in de boven ruim te- 

Kickboksen is een experiment. We gaan hier- 
mee door als er genoeg belangstelling blijft. 
Het is bedoeld voor iedereen die graag zijn/ 
haar conditie op peil houdt of wil verbeteren en 
nog zelfverdediging wil leren ook. Je hoeft niets 
van zelfverdediging te weten dat leren wij je 
wel!أ أ Vooral ’s zomers maken we veel uitstap- 
jes naar zwembaden en pretparken en ook dit 
jaar staat er weer een kamp naar België op het 
programma. Hierover berichten wij je nog...

Jongerencentrum „D om ela” organiseert op 
dinsdag 12 april een dart kompetitie.
Jongeren die mee willen doen kunnen zich 
melden op het jongerencentrum tel.: 826429. 
Vragen naar Rob.

Ti e ne r a kt i v i t e i t e n
(12 tot 17 jaar)
De tienerruimte van Domela is van dinsdag tot 
en met vrijdag open voor iedereen tussen de 12 
en 17 jaar.
We hebben een aantal vaste aktiviteiten, maar 
verder kun je ook gewoon even binnen lopen 
voor een praatje, een spelletje, een kopje thee 
of als je met vragen zit over school, geld, 
vriendinnetjes of vriendjes enz. enz. enz. ... 
Verder ligt er op Domela informatie over 
allerlei onderwerpen die je kunt gebruiken om 
zelf wat meer te weten te komen of als je een 
werkstuk moet maken.
Hier volgen de openingstijden en de vaste 
aktiviteiten:
Dinsdag:
open van 15.00 tot 22.00 u u r؛ van 17.00 tot
19.00 uur (kickboks) trainen; van 20.00 tot

Ook in onze buurt zijn op diverse plaatsen papierbakken geplaatst, u kunt in deze bakken ook uw 
oude batteriien kwijt in de daarvoor bestemde sleuf.

Foto.'H.Rompa

Sp r e e k u u r
Tevens in het voorjaar k d it ie tra in in g e n op de 
grasvelden van het zwembad Bredius op maan- 
dagavond. Zwemmen erbij kan ook. Een rols- 
ki-borstelbaan dwars door het zwembad heen 
zit in de planning, u hoeft niet persé naar het 
spreekuur van ondergetekenden te komen, 
gewoon bellen kan ook om bijv. te vragen of zij 
advies willen geven omtrent een fietstoertocht 
vanuit de buurt naar....
Zit u met het probleem welke voeding het beste 
past bij uw sportieve prestaties? Wat te eten 
voor een b ^ ^ in g sa k tiv ite it? Wat doe ik om 
blessures te vermijden? Ik mag niet meer 
werken, kan ik dan wel aangepast sporten?
Zit u bijv. met het probleem dat u niet weet hoe 
een toernooitje speel- of wedstrijddag op te 
zetten, trek dan ,,de gem eente” aan zijn jas, 
eigenlijk vlak bij u voor de deur. W ant Hellen 
Velders en Tony Raap en de ̂orthalm edew er- 
kers van De Bredius staan als wijkdienstverle- 
ners vanuit de gemeente voor u klaar. Overdag 
of ’s avonds even een belletje naar 863922 of 
847172. Adres: Zaanstraat 353, Bredius sport- 
centrum en u krijgt advies en/of ondersteuning, 
u fceeft er gewoon recht op.

Het indoor-sportseizoen loopt bijna ten einde. 
£٢ worden spoedig weer buitentoernooien 
georganiseerd door sportverenigingen of in- 
stanties die zich ook met sport/rekreatie bezig- 
houden. Diverse mensen stoppen met hun 
sportieve uitspattingen om zich over te geven 
aan de verlokkingen van de camping. Weer 
anderen vinden het fijn hun dagelijks transport- 
middel aan een revisie te ondei^verpen.
Maar de sporters die graag hun sport willen 
blijven bedrijven buiten de sporthal, klub- of 
buurthuis enz. willen Ynisschien wel meedoen 
aan een voorjaarskompetitie bij de plaatselijke 
sportverenigingen (misschien een idee!).
Weer anderen vragen zich af wat nu te doen, 
omdat ,,de gemeente” , vertegenwoordigd in de 
sporthal (De Bredius) eind april stopt met 
l^ nen^tiviteiten .

In s p r a a k  - o n d e r s t e u n i n g
Velen weten niet, dat de buurtsportaktiviteiten 
binnen of buiten de sporthal mede door in- 
spraak, ideeën enz. van buurtbewoners zelf tot 
stand zijn gekomen. H et is goed te verm eld en , 
dat bijv. de bu it^ enn isak tiv ite it op het Zaan- 
dammerplein in de maand mei op dinsdagmor- 
gen door een initiatief van sportbuurtwerkers, 
sportvereniging Hespa en enkele belangstellen- 
den tot stand is gekomen. Taatsgenoemden 
verwachten dan ook een massale toeloop van 
iedereen die gewoon lekker een balletje wil 
slaan, of het wil leren. Talentvollen en minder 
getalenteerden komen allemaal ,,aan de bak” . 
Als je dan over ruimte praat, dan is het 
Zaandammerplein werkelijk een ideale stek in 
de buurt.

٠

APR1T.AKTIVITEITEN OVERZICHT

14.00-16.00 uur Mar©kkaans spreekuur
20.00 uur vergadering van het dagelijks bestuur van het 
Wijkopbouw©rgaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.

20.00 uur vergadering van het bestuur van het s©ciaal-medisch 
centrum Het H©utrak. Vergadering vindt plaats in de H©utrijk- 
straat 114-116.

20.00 uur W©onoverleg. Overleg tussen ambtenaren en buurt- 
vertegenw©©rdigers over zaken ©p het gebied van het w©nen. 
Vergadering vindt plaats ©p de Tasmanstraat 11-a.

14.00-16.00 uur Marokkaanse spreekuur
20.00 uur vergadering van de wijkraad. Agendapunt in ieder 
geval de s©ciaal-medische zaken. Iedereen is daarbij van harte 
welk©m.

20.00 uur vergadering van het AKZ op het Turfsehip. Alle 
mensen uit de Zeeheldenbuurt kunnen daarbij aanwezig zijn en 
hun zegje doen.
20.00 uur vergadering " **

14 april

18 april

april و1

31 maart 18.30-20.30 uur. Start cursus: ,,praktisch tuinieren” ©pgeven 
bij de stichting beheer van w©©n©mgeving, ?©lanenstraat 174. 
De cursus vindt plaats ©p !©katie: H©utrijkstraat.

sluitingsdatum k©pij
19.00 uur redaktievergadering Buurtkrant
20.00 uur vergadering van het dagelijks bestuur van het 
Wijk©pb©uw©rgaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.

april و

Indien ni،؛t anders gemeld, vindt de vergadering plaats 
op het Wiikopbouworgaan- Polanenstraat 174.

Wilt u dat uw aktiviteit ook vermeld wordt in dit overzicht, dan kan dat mits u uw 
tijdig doorgeeft aan de redaktie. ا

De redaktie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste opgaves en/of het 
nietdoorgaan van v erg ad e rin g en en bijeenkomsten. ١١ ١١٢ ٧  het zeker weten hel dan 
even met de administratie van het wijkopbouworgaan tel. 829773.

13.00-17.00 uur Overleg bew©ners Dienstverleners.
Het halfjaarlijks overleg tussen de s©ciaal-medische werkgr©ep 
en de dienstverleners ©ver zaken die betrekking hebben ©p de 

ning. Dit ©verleg vindt plaats in het s©ciaal-medisch 21 april؟hulpverl
centrum het Houtrak 

14.00-16.00 uur Marokkaans spreekuur 
20.00 uur Vervolg bijeenkomst met de bew©ners van de N©va 

Zemblastraat over de pr©blemen met het w©nen in de N©va 
t. Alle bewoners van de N©va Zemblastraat zijn 28 april؟emblastra؟

daartij van harte welk©m.
20.00 uur vergadering van het cws in de Spaardammerstraat

.143

11.00 uur Ouderenberaad: overleg tussen organisaties die bezig 
zijn met aktiviteiten tbv ©uderen.
16.00-17-30 les 2 van de cursus: Praktisch tuinieren. Plaats: de 
sch©ffeltuinen, H©utrijkstraat.

20.00 uur vergadering van de s©ciaal-medische werkgroep

20.00 uur vergadering van de BOR (beheergr©ep ©penbare 
ruimte).
Ambtenaren en buurtbew©ners bespreken daarin de pr©ble- 
men op het gebied van de openbare ruimte. Vergadering vindt 
plaats op de Tasmanstraat 11-a.
14.00 uur Open Scho©l ٧٠٠٢ Ouderen. Informatiemiddag.

7 april

8 april

11 april

12 april


