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Discriminatie niet alleen bij het sollieiterën 
maar ook op de werkplek, zij zullen zieh altijd 
waar moeten maken of worden gekonfronteerd 
met sexisme.
Veel vrouwen zullen het moeilijk vinden om 
hun gezin te kombineren met een betaalde baan 
buitenshuis. Kinderopvang is er in de buurt 
maar beperkt en wanneer je iedere dag je kind 
in een opvang moet doen wordt het ook vaak 
veel te duur en blijft er helemaal niets meer 
over van je verdiensten. Daarom doen veel 
vrouwen in deze buurt dan ook geen werk waar 

: geen of een slechte rechtspositie aan verbonden 
is en waar vaak ook geen waardering voor is. 
Om over de hoogte van het loon maar te 

 zwijgen, nl. thuiswerk, illegaal werk en zwart؛
werk.
Wij willen op 8 maart heel veel informatie 
geven over dit soort zaken. Wat je rechten zijn 
en wat je eventueel kunt doen om je positie te 
verbeteren. Daartoe zullen allerlei instanties en 
organisaties worden uitgenodigd die zich inzet- 
ten voor de verbetering van de positie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt. Maar vooral 
willen wij de vrouwen uit de buurt zelf aan het 
woord laten. Laten wij met z’n allen maar eens 
een aanklacht formuleren tegen al die instanties 
en beleidsmakers die beweren dat het allemaal 
onze eigen schuld is en we niet moeten zeuren.

Kom in  ieder geval 
je z e^ e  doen!!!
Verderop in de krant een interview met buurt- 
bewoonsters die zelf in dat z.g. ,,zwarte cir- 
cuit” werken of gewerkt hebben. Vele vrouwen 
zullen zich erin herkennen of er ervaringen aan 
toe kunnen voegen. Kom dat op 8 maart doen 
in het ?olanentheater, ?olanenstraat 174.

ه0أا  een stuk over de z.g. ^90-maatregel die 
aan meiden en vrouwen van 18 jaar en ouder 
feitelijk arbeidsplicht oplegt, zonder echter te 
zorgen dat er ook banen voor hen zijn.

Tonny Mulder

VROUWEN EN 
WERKGELEGENHEID
Dit jaar staat de viering van de internationale 
vrouwendag in onze buurt in het teken van 
,,vrouwen en werkgelegenheid” . Het 8-maart 
komitee heeft voor dit thema gekozen omdat er 
vele aspekten aan zitten waar vrouwen uit de 
buurt mee te maken hebben.
We hebben op 8 maart al eens het werk dat 
vrouwen ,,onbetaald” binnenshuis doen als 
thema gehad, nu wilden wij de nadruk leggen 
op het werk dat vrouwen ,,betaald” buitenshuis 
verrichten. Hun positie op de arbeidsmarkt, 
hun mogelijkheden en onmogelijkheden. We 
willen zoveel mogelijk uitgaan van de dagelijk- 
se ervaringen van buitenshuis werkende vrou- 
wen uit de buurt. Wat voor soort werk doen zij? 
Tegen wat voor problemen lopen zij op? En 
zijn er mogelijkheden om daar iets aan te doen. 
Over het algemeen kan gesteld worden dat 
vrouwen nog steeds achtergesteld zijn op de 
arbeidsmarkt.
* Zeer veel beroepen zijn voor vrouwen niet 

toegankelijk.
* De beroepen waar zij wel in terecht komen 

zijn vaak lager betaald en lager gewaardeerd.
* Van gelijke beloning voor gelijk werk is vaak 

geen sprake.
* Bij reorganisaties of gedwongen ontslagen 

vliegen vrouwen er vaak als eerste uit omdat 
zij er vaak als laatste zijn binnengekomen 

Ifoor beleid voor positieve aktie (voorrang 
geven aan vrouwen bij sollicitaties).
Over het algemeen wordt het vrouwen aan- 
zienlijk moeilijker gemaakt een eigen be- 
drijfje op te zetten dan mannen.

atuurlijk zijn er uitzonderingen op deze regel,
 komen de laatste jaren steeds meer vrouwen آ
3 voor hun rechten, maar in het groot gelden 
}vengenoemde zaken nog steeds, 
n wat in het algemeen geldt, geldt ook voor de 
ouwen uit onze buurt. En misschien nog wel 
erker omdat er in deze buurt veel vrouwen 
onen die een aantal extra drempels hebben te 
/erwinnen wanneer h<̂ t gaat om het krijgen 
in goed betaald werk met een goede rechtspo- 
tie.
^ant vele vrouwen in deze buurt zullen gekon- 
onteerd worden met discriminatie. Omdat zij 
 n andere kleur hebben of uit een ander land؛
}men. Maar ook omdat zij niet genoeg scho- 
Ïg hebben gehad (dat geldt voor Nederlandse 
ouwen ook) of gewoon omdat zij vrouw zijn 

 -de beste banen toch voor mannen gereser أس
veerd blijven.

6 İ B R U /K E L 'JK E  
- p R T R O O N ...

و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و

PROGRAMMA 
INTERNATIONALE VROUWENDAG 1989 أ OP 8 MAART إ

Aanvang 13.30 uur (zaal open om 12.00 uur) afsluiting ±  23.00 uur. o ء 
Informatiemarkt met als thema ,,Vrouwen en werkgelegenheid” +

?Diskussieprogramma ’s middags over thuiswerk — zwart werk — sollicitatie o 
ervaringen en discriminatie. + 

 Diskussieprogramma ,s avonds over de 1990 maatregel en mogelijkheden je$ (ر
positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. ي
و herder een uitgebreid kultureel programma met: و

De Surinaamse vrouwe^nsgroep ,,Sport doet leven” o ★؟ 
+ ★ Een Marokkaanse vrouwenhand ٨ (Een Turkse vrouwenhand (naam nog niet bekend ★ ٠ ي ★ De vrouwenroek band Eyeliner ي

O  * Een groep van 25 Spaanse danseressen ,,Maravillas” ö ي .Een meiden rapgroep Devastating Female Foree ★ ي
و ' Kinderopvang is er van 12.00 uur tot 19.00 uur (wel zelf babyspullen و
٠ (meenemen en mogelijk een bedje of wagentje?

-Er zullen hapjes verkocht worden tegen zeer schappelijke prijzen. -f
و Koffie en thee zijn gratis gedurende de middag. و

و و و و أ؟و و و؟و و ة؟و ث ة؟و ؟و؟أ

Vrouwenrockband Eyeliner

werkdag, gelijk loon, gelijke arbeid en kies- 
recht voor vronwen.
Sinds die tijd wordt de internationale vrouwen- 
dag op 8 maart gevierd. Na de 2e Wereldoorlog 
werd het duidelijk, dat kiesrecht voor vrouwen 
niet voldoende is om hun positie te verbeteren. 
Sinds de 60-er jaren strijden vrouwen niet 
alleen voor politieke en economische gelijkbe- 
rechtiging maar ook voor zelfbeschikking over 
hun eigen lichaam, een andere verdeling van 
betaald en onbetaald werk enz.
Zo ontstonden er allerlei aktiegroepen als 
Mn-Vrouw-Maatschappij en Dolle Mina.
De 70-er jaren waren vol van vrouwenaktivitei- 
ten, praatgroepen. Wij Vrouwen Eisen, Blijf 
van m’n Lijf, vrouwenboekhandels, vrouwen- 
huizen.
De strijd voor een verantwoorde en legale 
abortus bracht vrouwen van allerlei pluimage 
samen. Deze akties resulteerden uiteindelijk in 
legalisering van abortus.
Ook buitenlandse vrouwen gingen zich organi- 
seren om hun onderdrukte positie als vrouw èn 
als buitenlandse te verbeteren.

GESCHIEDENIS
De vrouwenbeweging ontstond in het midden 
van de vorige eeuw en was toen vooral gericht 
op gelijke rechten voor de vrouw op het gebied 
van arbeid, onderwijs en burgerrechten.
In de V.S. en Europa ontstonden groepen van 
vrouwen die streden voor gelijke rechten.
In Nederland werd door o.a. Aletta Jacobs de 
Vereniging voor Vrouwenkiesrecht opgericht. 
Aletta Jacobs was de eerste vrouw die hier in 
1871 aan de universiteit werd toegelaten. Het 
vrouwenkiesrecht werd pas in 1922 in Neder- 
land ingevoerd. In België, Frankrijk, ?ortugal 
en Griekenland pas na de 2e Wereldoorlog.
Op initiatief van Clara Zetkin werd in 1910 de 
internationale vrouwendag uitgeroepen, o p  8 
maart 1917 demonstreerden in Rusland duizen- 
den arbeidersvrouwen tegen het Russische Tsa- 
renregime. Deze demonstraties waren medeve- 
rantwoordelijk voor de ineenstorting van het 
Tsarenrijk.

In de Verenigde Staten (in New York en 
Chicago) werd in 1908 op 8 maart door duizen- 
den vrouwen gedemonstreerd voor een 8-urige



kolofon
De Buurtkrant is een uitgave van het Aktie 
Komité Zeeheldenbuurt, het Comité Wijkver- 
betering spaardammerbuurt en het Wijkop- 
bouworgaan spaardam.
Het redaktieadres is: Polanenstraat 174, tel. 
829773.
De ondertekende stukken vallen onder verant- 
woordelijkheid van de redaktie. 
u kunt artikelen, brieven, opmerkingen, sug- 
gesties sturen naar het redaktieadres.
De redaktie behoudt zieh het reeht voor stuk- 
ken niet te plaatsen.

Aan dit nummer werkten mee: ٧ ٨ ١ ٦  

Morriën, Nel Breedveld, Gerda Las- 
schuit, Bert Helmers, D©minique Peters, 
Jan Haan, Ellen Terpstra, Marleen 
Schuurman en Tonny Mulder.

Dmkkerij: Dijkman.
Oplage: 7.500 expl.
Inleverdatum kopij voor volgende nummer:
7 maart

KENNISMAKINGSGROEP
Woon je nog niet zo lang in de buurt? Dan 
vraag je je misschien wel eens af wat er allemaal 
te doen is in de buurt. En welke mensen er zoal 
wonen. Als je je wat meer in de buurt en haar 
bewoners wilt verdiepen, dan kun je meedoen 
aan een kennismakingsgroep. Al een paar jaar 
organiseren ^ssaukerkgemeente en Magdale- 
naparoehie gezamenlijk kennismakingsgroepen 
voor mensen van 19-35 jaar. Meestal komen 
we een avond bijeen om elkaar te ' 
klikt dat, dan kunnen we afspreken zes avond- 
en gezamenlijk buurt, kerk en elkaar te gaan 
verkennen. Met de vorige groepen maakten we 
bijvoorbeeld hrtw andelingen, waarbij we al- 
lerlei plekken in de buurt bezochten, b.v. de 
greedschapsuitleen, de buurtwerkplaats, de 
Internationale kookgroep en café Tramlijn 
Begeerte. Ook maakten we kennis met wat de 
kerken in de buurt zoal doen, bv het meubel- 
projekt voor vluchtelingen, de liturgie, kerk en 
buurtwerk, etc. Verder spraken we, als daar 
behoefte aan was, over bepaalde themas bij een 
van de deelnemers thuis. We beginnen met een 
nieuwe kennismakingsgroep op dinsdag 7 
maart, om 20.00 uur. Heb je zin om deze keer 
mee te doen, geef je dan op bij Ricus of Brigit, 
die de avonden begeleiden. Ricus kun je bellen: 
op dinsdag en donderdag tussen 14.00-15.30, 
tel.: 844216 of thuis: 734187. Brigit kun je 
bellen: 253403, of via het Magdalenahuis: 
829832.
Hartelijke groeten,
Ricus Dullaert 
Brigit Kerkhof.

NB: de kennismakingsgroep is voor bewo(o)n- 
(st)ers van de Staatslieden-, spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt.

„Zwart” werken
Ik ga op de koffie bij een vrouw uit onze buurt 
waarvan ik weet dat ze een ,,werkhuisje” heeft. 
Ze vindt het prima om daar met mij over te 
praten, als ik in de Buurtkrant niet haar naam 
noem.
,,Het is eigenlijk een schande dat je je naam 
niet kunt noemen. Maar je weet nooit of 
iemand je niet verraadt.”
-  Maar waarom werk je  nog op jouw  leeftijd?  
,,Van mijn pensioentje kan ik mijn belasting- 
aanslag niet betalen. En ik wil ook wel eens een 
ekstraatje. Ergens een kopje koffie drinken. 
Een aardigheid kopen voor mijn kleinkind.”
-  Maar waarom w erkje ,,zwart”?
,,Als ik ‘wit’ werk, wordt mijn inkomen hoger 
en moet ik weer meer belasting betalen.”
-  Hoe vind je het om  , , zwart”  te werken?
,,Ik voel me er eigenlijk niet lekker bij. Ik heb 
het altijd veroordeeld. Ik zei altijd: we moeten 
strijden voor een beter inkomen. Ergens gaat 
,,zwart werken” tegen mijn geweten in. Maar 
je wordt ertoe gedwongen.”
- Je werkt bij een andere vrouw die jou het 

schoonmaakwerk laat doen, omdat zij ze lf  
^ ٠٠/* haar baan daar niet aan toekomt. Hoe 
ervaar jij dat?

,,Ik heb daar geen moeite mee. Het ligt eraan 
hoe mensen met je omgaan. Als zij leuk 
uitgaat, terwijl ik het vuile werk mag doen, dan 
zou ik me een slobber voelen. Een slofie! Maar 
als je eikaars gelijken bent, heb ik er geen 
bezwaar tegen. Dan doen we allebei ons werk, 
ook al is het verschillend
- V indje schoonmaakwerk naar werk?
,,Nee, dat heb ik het nooit gevonden. Wel 
wordt het zwaarder naarmate ik ouder word. 
Het is het enige wat ik kan en ik heb me daar 
nooit voor geschaamd. Het is eerlijk werk!”
-  Zie je  nadelen aan het ,,zw art” werken?
,,Er zitten risico’s aan. Er zijn altijd mensen die 
in staat zijn om je te verraden. En je bent niet 
verzekerd. Als ik van een traf afval, kan ik dat 
nergens op verhalen. Daar houd ik ook altijd 
wel rekening mee. Ik haal geen halsbrekende 
toeren  uit.”
-  Hoe vind je  dat voor jouw  werk betaald 

wordt?
,,Vroeger werkte ik een hele ochtend voor 
/  4,-. Dat was wel een andere tijd, maar het 
was toch onderbetalen. Nu word je wel redelijk 
betaald. Maar als je je verdienste vergelijkt met 
wat alles kost, dan is het nog te weinig. Als ik 
vanuit mijn werkhuis meteen een paar bood- 
schappen meeneem, kom ik nog met een paar 
tientjes thuis.”
- Praatje er wel eens meer m et anderen over? 
,,Altijd oppassen met wie! Maar ik praat er wel 
over, omdat ik er kwaad over ben. Als je er 
nooit over praat, blijft alles onder de tafel en 
verandert er niets.”

Ellen Terpstra

VROUW&WERK
ح ج ب

Buitenlandse vrouwen
Hebben bovendien vaak problemen met de 
Nederlandse taal en dat maakt het er voor hen 
niet gemakkelijker op. Ze worden ook nogal 
eens gediscrimineerd bij het aannemen van het 
werk.

STEUNPUNT
f c l f l h L  5 — غآج/اا

~~

Het Steunpunt Thuiswerk is er voor vrouwen 
die thuiswerk doen.
Het Steunpunt Thuiswerk wil thuiswerk onder 
de aandacht brengen zodat het als volwaardige 
arbeid wordt gezien.

Ev işçilerine Yardım Kurumu evde işçilik ya- 
panlar içindir. Ev îsçilerine Yardım Kurumu 
evde iş olgusuna dikkatleri çekerek, bu işin 
daha fazla değer kazanmasa! sağlamak istiyor.

OP DE ,,VROUWENDAG” ZAL HET 
STEUNPUNT THUISWERK AANWEZIG 
ZIJN MET INPORMATIE EN ADVIES.
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om iets te (gaan) leren en/of te werken, zodat je 
bij blijft en meer kansen hebt om aan de slag te 
komen of te blijven, als dat noodzakelijk 
wordt.
Meer informatie over de 1990-maatregel kan je 
o.a. krijgen op het arbeidsbureau. Ook over 
scholing en werk kan het arbeidsbureau je meer 
vertellen. (Arbeidsbureau, Singel 202).
En u iter^rd  moet je 8 maart naar de vrouwen- 
dag in het Polanentheater komen. (Polanen- 
straat 174), waar je meer kunt horen over 
scholing en werk, en ’s avonds praten we over 
de 1990 maatregel.

Marleen Schuurman

Omdat het nu nog vaak zo is dat mannen de 
kost verdienen, betekent dit vooral voor meis- 
jes, dat je moet zorgen dat je een vak leert 
en/of een baan krijgt, zodat je niet compleet 
afhankelijk bent van je vriend/man.
Want het zal je toch maar gebeuren dat je 
vriend/man werkloos of ziek wordt en je moet 
opeens rondkomen van een bijstandsuitkering! 
Je kunt er zelf wat aan doen, door te gaan 
solliciteren of iets bij te gaan leren!
Deze regel geldt voor iedereen die geboren is 
na 31-12-1971. Als je kinderen onder de 12 jaar 
hebt, dan krijg je nog wel kotwinnerstoelag. 
Maar zodra je kinderen 12 jaar zijn, vervalt 
deze en moet je voor je eigen onderhoud 
zorgen. Dus ook als je kinderen hebt is het slim

MEISJES IN 1990

Waarschijnlijk hebben de meeste mensen wel 
eens gehoord van de 1990-maatregel.
,,... het heeft iets te maken met meisjes, geld, 
emancipatie...” .
Maar hoe het nu precies in elkaar zit??
Een aantal ministers hebben een plan bedacht 
om meisjes (en jongens ook) te stimuleren om 
te leren en eentoaan te zoeken.
Hoe dan/
Vanaf 1990 vervalt de kostwinnerstoeslag voor 
mensen die dan 18 jaar zijn. Op het moment is 
het namelijk nog zo, dat als je samenwoont of 
getrouwd bent, en degene die de kost verdient 
wordt werkloos, ziek of arbeidsongeschikt, je 
dan geld krijgt zodat je toch een normaal 
inkomen hebt.
Als meisjes vroeger trouwden waren ze voor- 
goed ,,onder de pannen” .
Dat gaat in 1990 dus veranderen.
Vanaf 1990 is iedereen verplicht voor zich zelf 
te zorgen. Zowel jongens als meisjes moeten 
solliciteren. Als nu de kostwinner ziek wordt, 
moet je een baan zoeken. Lukt dit niet dan 
moet je een bijstandsuitkering aanvragen .

Vrouwen verzetten heel wat 
werk! 
Binnens- en buitenshuis
Voor veel vrouwen is buitenshuis werken een 
moeilijkheid: de opvoeding van de kinderen en 
de verzorging van het huishouden komt voor 
hun rekening.
Daarom doen ze veel THUISWERK.

Thuiswerk is  werk
Maar vaak onder slechte omstandigheden. 
THUISWERK is werk, dat door bedrijven 
vooral aan vrouwen wordt uitbesteed en thuis 
te*gen betaling wordt verricht.
Eén van de laatste onderzoeken spreekt van 
wel zo’n 160.000 thuiswerksters- 
Op allerlei arbeidsterreinen wordt thuiswerk 
verricfyt: in de confectie, de verlichtingsindus- 
trie, de leerverwerkende en verpakkingsindus- 
trie. Vaak is het eentonig werk: pennen in 
elkaar zetten, krulspelden inpakken, drukker- 
tjes op een kaartje bevestigen, lampekappen 
overtrekken, kauwgum inpakken...
Er bestaat ook thuiswerk waar een ?ekere 
scholing voor vereist wordt, zoals typen, boek- 
houden, kleding maken en tegenwoordig het 
maken van computerprogramma’s. 
THUISWERKSTERS werken op de eerste 
plaats voor het loon, vaak om het te lage 
gezinsinkomen aan te vullen.
Ze ,,kiezen” voor thuiswerk omdat ze dan hun 
handen vrij hebben voor hun kinderen en het 
huishouden.
Maar wat heet ,,keuze” als er eigenlijk niet veel 
te kiezen valt?

De voordelen voor de baas 
de nadelen voor de werkster
Ik sprak met een vrouw uit onze buurt die 
jarenlang alle mogelijke soorten thuiswerk ge- 
daan heeft.

,,^oor de thuiswerkster zitten er bijna alleen 
maar nadelen aan vast ”

★ Het is slecht betaald werk. Daar komt nog 
bij dat je het vaak met meerderen uit je 
gezin doet. Nóg slechter betaald dus als je 
iedereen een ekstraatje wilt geven.

★ Doordat je ook nog je kinderen en huishou- 
den hebt, ben je vaak gedwongen om het 
werk ’s avonds te doen. Nachtwerk wordt 
het dan. Je bent dan gauw geneigd om even 
iets te halen. Je zet een ekstra pot koffie. 
Van het kleine beetje dat je verdient, blijft 
dan niet veel over.

★ Thuiswerk geeft vaak veel rommel. Als je 
kauwgom inpakt, zit je hele huis onder de 
witte poeder. Als je naaiwerk hebt, staat dag 
en nacht je naaimachine in de kamer, want 
een ,,eigen” ruimte is er meestal niet bij. Als 
je knoopjes moet opplakken, zit overal lijm

★ Thuiswerk is vaak ,,zwart” werk met alle 
gevolgen vandien: sociale zekerheden heb je 
niet. Als je ziek bent, kun je niet werkèn en 
krijg je ook niets vergoed.
De baas kan je op ieder door hem gewenst 
moment aam de kant zetten. Je moet je 
ontzettend waar maken. Als je je partij niet 
af hebt, gaat je werk naar een ander. En zie 
dan maar dat je het terug krijgt... Als hij 
iemand weet die het werk beter of vlugger 
doet.٠٠ je hebt geen enkel recht! En een 
ekstraatje, bijvoorbeeld vakantiegeld, is er 
ook nooit bij.

★ Je moet niet gek opkijken als een baas je 
niet wil uitbetalen. En je werk bewijzen kun 
je niet. Je hebt geen been om op te staan.

,,Als je brutaal genoeg bent en er met een 
groepje op af gaat, wil het nog wel eens lukken. 
Niet de kamer uitgaan vóór het geld op tafel 
komt.”
EN DE WERKGEVER?
,,Die heeft alleen maar voordelen! Goedkope 
arbeidskrachten. Geen enkel risico. Als er geen 
werk is, hoeft hij ook'niemand vit te betalen. 
En altijd gratis opgeleide werkneemsters; thuis- 
werksters onderrichten elkaar. Voor wie iets 
niet kan, is er ook geen werk. Dat is het 
probleem van de baas niet!”
,,Eén groot voordeel heb ik altijd aan thuis- 
werk beleefd: je doet het met elkaar. Met je 
familie, je buren. En daar zit een groot stuk 
gezelligheid aan!”
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TURFSCHIP
AKTIEKOMITEE ZEEHELDENBUURT
Sp reekuu r:ل . Eerdhuyzen, dinsdag van half 2 tot half 4, tel. 380668 
Secretariaat G. H. Lasschuit, V. Heem skerkstraat 12, tel. 254664  
Spreekuur en vergaderadres: ’t Turfschip, Roggeveenstraat 12

BOUWPLANNEN
WESTERDOKSHU!S(N!PO)

WONEN IN SPAARNDAM 
BERICHTEN VAN HET 
HUURDERSFRONT

Wijziging spreekuur AKZ
Met ingang van dinsdag 28 februari a.s. verhuist 
het spreekuur van het Aktiekomitee Zeehel- 
denbuurt van de middag naar de morgen.
Het spreekuur is dan elke dinsdagmorgen 
bereikbaar van 10.00 tot 00.لل uur.
Tijdens het spreekuur is er iemand van het 
AKZ aanwezig om u te helpen met uw proble- 
men en/of vragen.
Het telefoonnummer is: 020-380668.
Adres: ’t Tursehip, Roggeveenstraat 12.

AKZ

DE LINK(S)E ZET س  WETHOUDER 
ا  GENET
De pakhuizen Zoutkeetsgracht 290-340 zijn 
gesloopt en er zullen koopwoningen gebouwd 
worden. De hele proeedure is vreemd geweest 
en rammelde aan alle kanten. Louis Genet zei 
zelf tegen mij: ja, ik weet wel, er zijn fouten 
gemaakt. Dat is aehteraf. Thans herinneren wij 
de wethouder aan zijn afspraak gemaakt op 29 
maart 1988 in het Turfschip, met het A.K.Z., 
C.W.S. en het bestuur van het Wijkopbouwor- 
gaan spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. Daar 
zegde hij toe dat gegadigden uit de Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt de eerste keuze heb- 
ben om te kopen en wij verzoeken u thans 
wethouder: kom met een regeling zoals u heeft 
toegezegd, op papier a.u.b.
Slopen is voor de belendende bewoners nooit 
leuk, het was duidelijk dat er iets mis gegaan is, 
onder andere sneuvelden er twee dakruiten 
van een schuur in de Barentszstraat (aan de 
achterzijde van het pand). Na telefonisch over- 
leg met het sloopbedrijf zou het geregeld 
worden. De schoorsteenbuis van Bakkerij 
Moerkerk zat vast aan het pakhuis. Deze pijp 
stak voor de afvoer van de afvalgassen boven 
het dak uit. Nu is deze pijp ook gesloopt en 
staat er achter de bakkerij slechts nog een 
stukje buis. De buren zijn hier ongerust over en 
vragen zich af of dat zo maar kan. Het geheel is 
in handen gegeven van G.E.B., B.W.T. en afd. 
Hinderwet.
Wij hopen dat het nu naar wettelijke voor- 
schriften is geregeld.
Het A-K.z. 
j. Eerdhuijsen
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Op een buurtvergadering op 24 januari از., in 
het veel te kleine onderkomen van de A?G in 
de Tasmanstraat, werden de bouw en uitbrei- 
dingsplannen van het Westerdokhuis (Nipo) 
voorgelegd aan de bewoners van de omringen- 
de woningen. De opkomst van bewoners was 
zeer goed te noemen, 31 mensen hebben de 
presentielijst getekend. Het hadden er nog 
meer kunnen zijn, daar er verschillende mensen 
reeds voor het begin van de vergadering waren 
weggegaan omdat zij er geen gat in zagen om in 
die kleine ruimte te gaan staan, terwijl zitten er 
al helemaal niet meer bij was. Toen dit later in 
de vergadering naar voren werd gebracht be- 
loofde de voorzitter de heer R. Legdeur dat een 
e.v.t. vervolgvergadering zal plaatsvinden in ’t 
Turfschip in de Roggeveenstraat.
De plannen die werden onthuld vielen bepaald 
niet in goede aarde bij de aanwezigen, aange- 
zien het woongenot bij uitvoering van deze 
plannen voor veel omwonenden danig wordt 
aangetast. De plannen zijn als volgt:
Het bestaande gebouw wordt vanaf de goot 
twee verdiepingen hoger, zodat het ong. 30 
meter hoog wordt. (De huidige hoogte is 21 
meter).
De op het parkeerterrein bestaande bebouwing 
wordt afgebroken, ook het woonhuis, en hier- 
voor in de plaats komt een kantoorgebouw van 
ong. 8 meter met daaronder een parkeergarage. 
De hoogte van dit kantoorgebouw is ongeveer 
gelijk aan die van het woonhuis.
De aanwezigen hadden veel bezwaren tegen dit 
plan, omdat de bewoners aan de Westerdoks- 
dijk een blinde muur voor zich krijgen, waar 
ten eerste hun uitzicht door belemmerd wordt 
en dat ook zeer nadelige effecten heeft op de 
lichtinval. Aangezien veel van deze bewoners 
door geluidshinder en stankoverlast van de Van 
Diemenstraat aan de achterzijde wonen komen 
de gevolgen hard aan.
Hetzelfde geldt voor de bewoners aan het 
Barentszpleirï die naast het Nipo wonen. Ook 
hun uitzicht verdwijnt en daarmee ook de zon 
in hun toch al zo kleine tuintjes. Ook voor de 
bewoners aan de Bokkinghangen neemt het 
uitzicht gedeeltelijk af.
Het woonschip dat nu in de gracht bij de 
Bokkinghangen ligt zal moeten verdwijnen van 
de in het bestemmingsplan vastgelegde lig- 
plaats daar er op die plaats ong. 7 meter water 
van het Westerdok gedempt moet worden. Het 
bestemmingsplan geeft aan dat de maximale 
bouwhoogte niet hoger mag zijn dan 21 meter 
goothoogte. De huidige kadelijn mag niet 
worden veranderd. Ook is gebleken dat de 
huidige bebouwing op het parkeerterrein niet 
op het bestemmingsplan staat ingetekend.
De bewoners en het AKZ zijn niet tegen het 
Nipo, maar willen wel begrip voor hun bezwa- 
ren. Laat ons dat beetje uitzicht en woongenot.

H Slot -  AKZ

Het Westen
De huurdersvereniging heeft geregeld overleg 
met de woningbouwvereniging over b.v. de 
afrekening van de servicekosten en klachten 
over het onderhoud. Klachten moetën natuur- 
lijk gewoon bij de woningbouwvereniging ge- 
meld worden, daar is de huurdersvereniging 
niet voor, maar wij kunnen wél bemiddelen bij 
klachten over de woning, waar u zelf niet 
uitkomt.
Als u actief wilt worden in de huurdersvernei- 
ging of vragen heeft kunt u contact opnemen 
met:
Mevrouw Suurland tel. 828830 of
Mary Console tel. 824579 of
Het Comité Wijkverbetering spaarndammer-
buurt, Spaarndammerstraat 143, tel. 825853.

SUIKERPLEIN, 
KLOPPEND HART 
VAN DE BUURT

Op zaterdag 18 maart wordt officieel het 
Suikerplein geopend. Een prachtig nieuw 
plein, met een fontein, en prieel voor 
optredens en concertjes, een vissteiger, 
speeltjes voor de kleine kinderen, banken 
zowel in als uit de zon voor oudere en 
jongere mensen, prachtige bomen die in de 
zomer het plein nog meer allure en uitstra- 
ling zullen geven dan u al het geval is.
Het plein kan uitgroeien tot een nieuw hatt 
in de buurt; zoals het ^aandam m erplant- 
soen dat is voor de Amsterdamse School- 
buurt, zo kan het Suikerplein dat worden 
voor het voormalig industriegebied.

Voorlopig programma

Opening Suikerplein
Zaterdag 18 maart

programma van 12.00 tot 20.00 uur

Voor kinderen een rommelmarkt, schmin- 
ken, kinderboerderij en sport- en spelaktivi- 
teiten. Om 12.00 uur zal de officiële opening 
door de wethouder plaats vinden middels de 
in gebruikstelling van de fontein.
Gedurende de hele dag zal er informatie van 
gemeente, buurtorganisaties e.d. aanwezig 
zijn.
,s Middags zullen er demonstraties van b.v. 
Koneko, duikersvereniging, kinderdans e.d. 
plaatsvinden; er zal een dia^uiz plaatsvin- 
den en waarschijnlijk een optreden van 
Tavenu-
’s Avonds zal er gelegenheid tot een borrel 
en eten zijn. Iedereen die een maaltijd wil 
maken en deze wil verkopen kan daarover 
kontakt opnemen met het wijkopbouwor- 
gaan.

Huurdersvereniging
Kent u de huurdersvereniging ,,Het Westen”? 
De huurdersvereniging behartigt de belangen 
van de bewoners van de woningen van woning- 
bouwvereniging ,,Het Westen” in de Tasman- 
straat, de Nova Zemblastraat (behalve de 
nieuwbouw), het Behouden Huys en de Bonte- 
koestraat, de Lemairestraat de Aert van Nes- 
straat en de Spaarndammerstraat tussen de 
Nova Zemblastraat en de Tasmanstraat. De 
huurdersvereniging is ontstaan in de tijd dat de 
woningen gerenoveerd werden. Toen de reno- 
vatie klaar w a s ,^  de huurdersvereniging wat 
rustiger aan gaan doen. Onlangs is de huurders- 
vereniging uitgebreid met een aantal bewoners 
uit de Nova Zemblastraat en is nu weer volop 
actief. Zo heeft de huurdersvereniging voorge- 
steld aan de woningbouwvereniging om te 
onderzoeken of het mogelijk is dat er individue- 
le brievenbussen worden geplaatst. ,,Het Wes- 
ten” houdt nu hierover een enquête onder de
bewoners.

Daar het metselwerk van de walmuren Houtmankade/Zout- 
keetsplein in zeer slechte staat verkeert moest dit dringend 
vernieuwd worden. Er was zelfs gevaar van instorten. Het is 
de bedoeling dat het werk voor de zomer wordt afgerond, 
zodat het speeltuintje aan het Zoutkeetsplein weer volop in 
gebruik genomen kan worden.

Vuilniskontainer hoek Houtmankade 
Dirk Hartoghstraat
Zoals in de buurtkrant van november vorig jaar 
stond vermeld, is besloten de vuilniskontainer 
op proef deze winter te laten staan. De kontai- 
ner, die oorspronkelijk alleen ’s zomers werd 
neergezet ten behoeve van de pleziervaart, is 
inmiddels reeds drie maal in het Westerkanaal 
gegooid. Om dit voor elkaar te krijgen is het 
paaltje, waaraan de kontainer is vastgeklonken, 
met veel geweld uit de grond gerukt.
We kunnen dus duidelijk stellen dat de proef is 
mislukt. Toch zal de vuilniskontainer in maart 
worden herplaatst. Na de zomer zal dan worden 
bezien of de kontainer (kosten /  1.500.-) de 
volgende winter blijft staan. Tenslotte is de 
proef gestart op verzoek van buurtbewoners en 
voorziet de kontainer in een duidelijke behoef- 
te.
We doen dan ook een beroep op de buurtbewo- 
ners alles in het werk te stellen verdere vernie- 
lingen te voorkomen door zo nodig het wijk- 
team van de politie in te schakelen.

Henk Grool, voorpostambtenaar.

Op 10 januari 1989 heeft de Zeeheldenbuurt massaal aktie gevoerd tegen de extreem hoge 
stikstofverontreiniging in de Van Diemenstraat. Bijna alle kinderen van het Roer hebben meegedaan. 
Ze hadden spandoeken gemaakt en velen stonden als protest met ,,mondkapjes” voor. Verheugend 
was het zeer grote aantal ouders dat aan de aktie heeft meegedaan, terwijl ook alle buurtinstellingen 
aanwezig waren.
Er zijn n.a.v. deze aktie vragen gesteld in de gemeenteraad en wij houden u op de hoogte van de 
resultaten.



De oude houthaven gezien van de brug bij de Houtmankade.
Toegang tot de Amsterdamse binnenvaart.

U-OEVER PROJECT:
NU MEEDENKEN OF 
STRAKS ACTIEVOEREN?
Al enige tijd vindt u in deze krant artikelen met betrekking tot de plannen rond de ontwikkeling van 
de IJ-oevers. Weinig eehter zult u gelezen hebben over de ideeën die er zi]n om te proberen de 
Spaarndammer- en Zeheldenbuurt van deze ontwikkeling te laten profiteren. Dat wil zeggen, er 
wordt op dit moment hard nagedaeht over hoe het ^J-oever projeet ook onze, reeds bestaande buurt, 
ten goede kan komen. De noemer waaronder deze plannen gebracht worden is het Buurt 
Ontwikkelings ?lan, de B.O.?. Dit idee zou een samenwerking tussen de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt, de gemeente, de beleggers en de Kamer van Koophandel kunnen betekenen.

ven te ontplooien en te werken aan het verbeteren 
van de buurt. Denk maar aan de oprichting van het 
?olanentheater, het Sociaal-Medisch Centrum en 
de kinderboerderij.

Inspraak
Samenwerking. Het klinkt prachtig, maar is het 
ook een haalbare kaart? Voor een vruchtbare 
samenwerking is het immers nodig dat alle betrok- 
ken partijen elkaar serieus nemen. Zouden bewo- 
ners- en gebruikersorganisaties wel beschouwd 
worden als gelijkwaardige partners in een overleg 
met de overheid en het bedrijfsleven? Dit lijkt 
bijna ondoenlijk, maar toch zou dit niet de eerste 
keer zijn dat zoiets gebeurt.
De laatste jaren is er namelijk een algemene 
tendens tot ,,publiek-private samenwerking” . Dit 
betekent dat er sprake is van een samenwerking 
tussen de overheid en het bedrijfsleven. Hierbij 
staat ,,publiek” voor de partij van de overheid en 
,,privaat” voor de partij van het bedrijfsleven. Wat 
is namelijk het geval: de overheid is voor de 
financiering meer dan vroeger afhankelijk gewor- 
den van de private sector, het bedrijfsleven. Het 
gevolg hiervan is dat de private investeerders, 
beleggers en projectontwikkelaars, een steeds be- 
langrijker plaats zijn gaan innemen in de ontwikke- 
ling van de stad. ?ubliek private samenwerking is 
zo het nieuwe model geworden om stedelijke 
vernieuwing aan te pakken. Nog nieuwer echter is 
het idee om bewoners daar een stem in te geven. 
Dit is bijvoorbeeld gebeurd in het geval van de 
Hortus en de kop van de Zeedijk.

W aarom?
Het gemeentebestuur is de gekozen vertegenwoor- 
diging van de Amsterdamse bevolking met als taak 
om Amsterdammers voor hun belangen op te laten 
komen. Dit gebeurt onder andere door de traditio-

S am en w erk in g
Zo’n samenwerking ligt natuurlijk niet gemakke- 
lijk. Bovendien is het eigenlijk nieuw voor deze 
buurt dat nu wordt geprobeerd om vanaf het begin 
inspraak te krijgen in de dingen die gaan komen. 
Tot nu toe is er eigenlijk vooral sprake geweest van 
een ,,actiemodel” . Het ging dan bijvoorbeeld zo 
dat de gemeente al een besluit had genomen 
voordat onze buurt daar een standpunt over 
bepaalde. Wanneer men het daar dan niet mee 
eens was werd er actie gevoerd. Dit is op zich niet 
zo’n slechte aanpak van verbetering, maar het 
blijft toch altijd gepraat en protest achteraf. Het is 
vaak beter om vanaf het begin betrokken te zijn bij 
nieuwe ontwikkelingen. Steeds meer wordt de 
laatste tijd dan ook gekozen voor de overlegvorm, 
bijvoorbeeld door middel van de Ambtelijke ?ro- 
ject Groep. Samenwerking wordt dan het motto.

Z elf p lan n en  m aken
Om dit te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat 
de buurt in een zeer vroeg stadium op de hoogte is 
van de plannen van de gemeente, beleggers en 
projectontwikkelaars en bovendien zelf met plan- 
nen komt. Dit laatste is heel moeilijk.
Het is nog wel te doen om de problemen die er in 
deze buurt zijn op te sommen, maar om te 
bedenken wat daar aan gedaan moet worden is iets 
heel anders. En zelfs als dat bedacht is, moet er 
nog heel wat gebeuren om het uit te voeren. Daar 
is geld en deskundigheid voor nodig. Het wijkop- 
bouworgaan kan dit niet allemaal alleen doen. Dus 
vandaar de samenwerking. De taak van het wijk- 
opbouworgaan zou hierin kunnen zijn dat het 
bestaande problemen signaleert, ideeën naar voren 
brengt en de belangen van de buurt verdedigt 
tegenover de gemeente, de beleggers en de pro- 
jectontwikkelaars.
Gelukkig bestaat er in de spaarndammer- en 
^eheldenbuurt de goede traditie om zelf initiatie

Er is sprake van een sneltram, zo ingewikkeld 
dat men zich afvraagt, waarom men niet per 
snelboot eenvoudig over de bestaande water- 
weg kan gaan. Een tram die half onder water 
half onder de grond rijdt en hier en daar weer 
boven komt, zal enorme contuctiemoeilijk- 
heden veroorzaken. Dóór het water achter de 
Van Diemenstraat. In een diepe geul in de 
Tasmanstraat. Bij het C.S. is nog geen juiste 
oplossing gevonden. Men vraagt zich af waar 
alle bouwmaterialen zullen worden gedepo- 
neerd! Aan de kosten voor de constructie van 
zo’n sneltram moet men maar liever niet 
denken.
Is het echt nodig om Amsterdam van nog meer 
kantoren en hotels te voorzien, of zijn die er 
alleen om de overige plannen te bekostigen.
De torenflats zijn niet geschikt voor gezinnen, 
alleen voor business flats en voor forenzen, niet 
eens voor Amsterdammers- 
De strekdam en het groene dijkje langs het 
Noordzeekanaal nu kleinschaals, zullen vier- 
baanswegen worden, met tunnels, halve tunnels 
en zeer hoge flatgebouwen midden in de haven. 
Moeten de binnenvaartschippers aan de voet 
van die hoge flats meren, met de sneltram aan 
het ene eind van de oude houthaven, de 
snelweg en de hoge flats aan het andere eind? 
Wat een ongelooflijk armoedige en on-sociale 
oplossing!
Bij het Westerdok, nu een laagbouw gebied, 
licht, luchtig en met vergezichten (zie foto’s) 
zullen de bewoners overschaduwd worden door 
hoogbouw. Wie een wandeling maakt door dit 
buurtje zal, als men de verwaarlozing vergeet 
getroffen worden door een gevoel van rust, 
veroorzaakt door het wijde uitspansel.
En dat is toch echt Nederlands, om ver te 
kunnen zien, vrij te zijn, niet verborgen achter 
een muur van hoge gebouwen, om niet je nek te 
hoeven breken om de lucht te kunnen zien.
Het extra verkeer naar de kantoren en hotels en 
woningen zal een onoplosbaar probleem wor- 
den. Deze kleinschalige buurten zijn al overbe- 
last. ?arkeerplaatsen voor de bestaande buur- 
ten zijn al onvoldoende. Er zou een projekt 
ontwikkeld moeten worden dat ten goede komt 
aan de nu grotendeels verwaarloosde buurten. 
Laagbouw op bestaande terreinen en geen 
dempingen van IJ-water. OP die manier kan 
men de IJ-oevers werkelijk opknappen en zoals 
ook nu het geval is bereikbaar maken voor de 
huidige bewoners. Alleen wat schoner en mak- 
kelijker bereikbaar.
De nieuwe leuze “Amsterdam aan het water” is 
een farce. Amsterdam ligt nu aan het water, 
niet als men goedkeuring geeft aan dit ontwerp. 
Het zal zeer zwaar drukken op het geweten van 
het gemeente bestuur als deze plannen ooit ten 
uitvoer zullen worden gebracht.
Het wordt hoog tijd dat de wezenlijke plannen 
eerlijk en open aan allen worden voorgelegd. 
Ook aan hen die trouw “Ons Amsterdam” 
lezen en naar de “Van Eeghen” tentoonstelling 
zijn geweest en die waarschijnlijk geloven dat 
de toekomst van Amsterdam in goede handen

l S ' Han Lavelle
Amsterdam, jan. 1989

Y-OEVERS 
DE HOOGTE IN
Hierbij probeer ik duidelijk te maken wat mijns 
inziens niet veel mensen hebben begrepen van 
de plannen om de IJ-oever ten westen van het 
C.S. voergoed te veranderen en daardoor 
Amsterdam, het echte Amsterdam, met haar 
torens en daken te verbergen achter een muur 
van torenflats, kantoren en hotels.
Ik vraag me af, hoe het mogelijk is, dat men zo 
lang in onwetendheid is gebleven. Tot nu toe 
zijn er alleen plattegronden voorgesteld, met 
aanduidingen van hoogtes van de nieuw te 
ontwerpen gebouwen. Het zegt een gemiddelde 
burger erg weinig als er 70 of 85 meter hoogte 
wordt voorgesteld, omdat men zich niet reali- 
seert dat de gemiddelde Amsterdamse woning- 
bouwhoogte met zijn vijf verdiepingen (zolder 
inbegrepen) maar 15 meter is.
Dat dit agressieve voorstel licht, ruimte en 
vrijheid wegneemt is ook niet duidelijk, aange- 
zien de m a^ettes (die trouwens steeds veran- 
deren) van boven af worden bekeken, alsof 
men over het gebied vliegt.
Er is nooit een vergelijking getoond tussen wat 
er al is en de plannen die nu in bespreking izjn. 
Geen doorsneden van bestaande bouw naar 
nieuwbouw. Geen aanzichten en zeker geen 
tekeningen uit het oogpunt van de voetganger, 
of de gezinnen in de bestaande buurten, op de 
begane grond en eerste tot vijfde verdieping. 
Door een reportage te maken, van fotos van de 
betrokken gebieden en daar, in perspektief, de 
plannen op te projekteren, heb ik geprobeerd 
een toekomstig beeld aan u voor te stellen, 
gebaseerd op de plannen van Mabon, Thomson 
en Klunder, met inbegrip van de hoogtes zoals 
ze op de tekeningen zijn aangegeven 
Zoals u kunt zien zal, van het “IJ” gezien, ons 
karakteristiek Amsterdams contour verdwij- 
nen. In plaats daarvan zal men het gevoel 
krijgen in New York of Chicago beland te zijn. 
Maar in die steden is alles hoog. Als Amster- 
dam in het achterland komt te liggen, niet meer 
aan “het IJ” maar verborgen en omlaag ge- 
duwd door de opdringerige hoogbouw, zal dat 
ook minder bezoekers en toeristen trekken. 
Die willen immers het echte levende Amster- 
dam beleven. Als ze New York willen zien 
zullen ze daar wel heen gaan.
Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. De 
verwaarlozing is ook op de bijgaande fotos te 
zien. Maar dat zal op een heel andere wijze 
moeten gebeuren. Hoogbouw past een oude 
stad niet.
In Parijs bijvoorbeeld is men daar al lang van 
afgestapt, vandaar “la Defence” . Een prachtig 
futuristisch projekt, hoog en fantastisch, maar 
op zijn eigen plaats, buiten Parijs, niet langs de 
Seine. In Londen wordt aanhoudend geruzied 
over de vroegere hoogbouw die nu nog steeds 
de stadscontouren beschadigt! Langs de Theems 
zal men dat zeker niet aanmoedigen. In 
München heeft de burgemeester, zelf een Mün- 
chenaar, er een stokje voor gestoken. Moet 
Amsterdam nu achterblijven en zich laten 
intimideren door enkele belanghebbenden? 
Men moet er niet aandenken wat voor onvoor- 
stelbare narigheid er voor de betreffende buur- 
ten zal ontstaan als er jarenlang geheid, gela- 
den, gelost, gebouwd, gegraven, afgezet en 
omgeresden moet worden. Hoe kan men zijn 
medemens dat aandoen?
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De plannen voor dit gebied! 
De oude houthaven zal plaats moeten geven aan 60 binnenvaartschepen.



١٠ maart: ؛١١  de Bogt/Westerbeer:

Informatiemarkt voor ouderen uit de 
Spaarndammer-, Zeehelden- en 
Staatsliedenbuurt

noemen: Oderenhuisvesting, de buurtbus, 
subsidies voor soeieteiten en elubs, het onder- 
houd van de straat, enzovoort.
In maart 1990 mogen de bewoners van 
Staatslieden, Hugo de Groot, Spaarndammer 
en Zeeheldenbuurt naar de stembus om hun 
eigen deelraad te kiezen.
D a a r n a  zal ons stadsdeel bestuurd worden door 
buurtbewoners die in de stadsdeelraad zitten. 
Met eigen ambtenaren.
De ervaring is dat de leden van deelraden en de 
ambtenaren veelal jongere mensen zijn. Oude- 
ren kom je daar niet tegen. Dit is de ervaring in 
de tot nu gekozen stadsdeelraden.
Veel ervaring met wat het is om ouder te zijn in 
onze buurten zal daar dus niet bestaan.
Om die reden is het nodig dat ouderen de 
koppen bijelkaar steken om gezamenlijk het 
standpunt van ouderen onder ogen van onze 
toekomstige bestuurders te brengen.
£٢ komen bijelkaar 16 stadsdeelraden. In 15 
stadsdeelraden zijn er al van die groepen 
ouderen die gezamenlijk de belangen van oude- 
ren naar voren brengen, en politieke partijen 
en stadsdeelraden op die manier proberen te 
eorrigeren.

Alleen in ons stadsdeel is er nog niet zo een 
groep.
Om die reden organiseren de wijkposten voor 
ouderen en de Amsterdamse seniorenraad een 
bijeenkomst over dit onderwerp.
Deze bijeenkomst vindt plaats in de Koperen 
Knoop, op donderdag 2 maart om 2 uur.
De Koperen Knoop ligt in de van Limburgsti- 
rumstraat 19 (in de Staatsliedenbuurt dus).
De buurtbus ^an zowel voor de heenreis als 
voor de terugreis zorgen. Ook na drie uur. Het 
telefoonnummer van de buurtbus is 220897. 
Alleen ,s oehtends opbellen om vervoer af te 

^spreken-

Programma:
★ Wat betekent de deelraad voor ouderen
★ Wat zijn de ervaringen in stadsdelen waar al 

een stadsdeelraad is.
Hiervoor wordt een spreker uit een oude- 
rengroep uit Osdorp uitgenodigd.

★ Hoe hebben ouderen in de andere stadsde- 
len zieh georganiseerd

£٢ zal gelegenheid tot het stellen van vragen 
zijn.

De wijkposten 
De werkgroep Ouderenbelangen 

en Stadsdeelraden van de 
Amsterdamse ’

Ouderenbelangen 
en de Stadsdeelraad
Die hebben van alles met elkaar te maken. 
Immers, de stadsdeelraad zal over veel zaken 
die ouderen betreffen gaan besluiten.
Om maar eens een aantal onderwerpen te

Volgens de apotheker wordt bij de apotheek zo 
zorgvuldig mogelijk gewerkt. Natuurlijk zal er 
wel eens een fout gemaakt worden, maar de 
kans is gering omdat medieijnen vaak door vier 
handen gaan alvorens ze worden afgegeven. 
Wel is het zo dat vaak de reeepten van de artsen 
 hetzij fouten bevatten, hetzij zo onduidelijk zijn ز
dat daardoor fouten ontstaan. Dat kost weer 
extra tijd om deze recepten te kontroleren, 
waardoor de rijen voor de balie weer toene- 
men.
De apotheek heeft een bezorgdienst, die gratis 
is. u kunt daar ook gebruik van maken, als u 
dat wenst.
Afspraak die we met de apotheek hebben 
gemaakt is dat er nodig informatie over het 
verstrekkingenbeleid dient te komen. Daarom 
zal de apotheek in de Bogt op 10 maart op de 
informatiemarkt voor ouderen aanwezig zijn. 
In het voorjaar zal in de buurtkrant een 
interview komen met de apotheker. De apothe- 
ker verzoekt oog te hebben voor de werkdruk 
van zijn medewerkers, maar als er problemen 
zijn, verzoekt hij een ieder hem daarvan 
op de hoogte te stellen.

* organisatie: Ouderenberaad spaarndammer- 
/Zeeheldenbuurt

* kontaktpersoon: Wilma Spijkers (tel.:861131
tst. 114).

Bij de soeiaal-medisehe werkgroep en de bewo- 
nerskommissie van de Westerbeer zijn verschil- 
lende klachten binnengekomen over de apo- 
theek.
Wij waren van mening dat we zo snel mogelijk 
moesten proberen deze klachten helder te 
krijgen en zo mogelijk de oorzaak van deze 
klachten wegwerken. Daarom is met de apothe- 
ker, dhr. Van Zwol, een gesprek gevoerd.
In dat gesprek bleek dat de apotheker met ons 
van mening was dat het voor de klant tegen- 
woordig bijna ondoenlijk is precies te weten 
hoe de verschillende regelingen zijn. Boven- 
dien kennen vaak de specialisten en de 
huisartsen het verstrekkingenbeleid ook niet, 
waardoor zij een hoeveelheid medicijnen voor- 
schrijven die de apotheek niet mag verstrek- 
ken. Gevolg: de klant denkt dat hij wordt 
bedrogen. Daarom zou het gewenst zijn dat de 
artsen zich houden aan de regels voor de 
verstrekkingen, dat zou veel narigheid schelen. 
Met de huisartsen in de buurt is regelmatig 
overleg en daarmee zijn de problemen niet zo 
groot.

* Bij wie moet ik zijn voor bejaardenhulp?
* Waar vind ik een ouderenclub
* Hoe regel ik m’n warme eten?
* Kan ik tijdelijk opgenomen worden in ver- 

band met renovatie van m’n woning?
* Hoe kom ik aan een plaatsje op de dagver- 

zorging?
Allemaal vragen van ouderen, waarop een 
antwoord gevonden kan worden op de ,,Infor- 
matiemarkt van voorzieningen voor ouderen!” 
Tijdens deze markt is ook een centraal pro- 
gramma, met o.a.:
* informatie over de stadsdeelraad, die voor 

deze buurten van start gaat in 1990 en over de 
mogelijkheden van een ouderenadviesraad 
daarin,

* een film van de ,,Stichting Sociaal Raadslie- 
den” ,

* informatie over sport voor ouderen, en nog 
veel meer!

De markt biedt verder ook gelegenheid met 
andere ouderen te praten over woonvormen en 
voorzieningen. Muziek, een hapje en een 
drankje omlijsten het geheel.
De buurtbus ,,Haarlemmerpoort” kan u die 
dag vervoeren, mits u zich tevoren aanmeldt, 
graag vóór dinsdag 7 maart op telefoonnummer 
22 08 97.

Kom óók kijken!

* Vrijdag 10 maart 1989, aanvang 13.30 uur, 
tot 17.00 uur

* grote zaal van ,,de Bogt/Westerbeer” , Pola- 
nenstraat 6

Type-cursus
Speciaal voor ouderen wordt er in de Bogt een 
type-cursus gegeven, u kunt dan op een ont- 
spannen en rustige manier leren typen tegen 
een gereduceerde prijs.
Al het materiaal wordt voor de cursus geleverd. 
Alhhet materiaal wordt voor de cursus gele- 
verd. Als u interesse heeft kun u zich opgeven 
bij ,,Wilma Spijkers” in de Bogt.

GA PRATEN!^_.u

KLACHTEN OVER DE 
APOTHEEK?

komen. Dit zou dienst kunnen doen als uitgangs- 
punt om te bepalen met welke partijen het beste 
samengewei-kt kan worden voor de verschillende 
onderdelen. Alle hulp van uw kant is welkom 
hierbij en wanneer ٧ ideeën hebt, geef ze dan door 
aan het Wijko^ouworgaan!

Goed
In het bovenstaande heb ik geprobeerd op een 
rijtje te zetten wat het IJ-oever project voor onze 
buurt kan betekenen en wat een samenwerking 
met overheid en bedrijfsleven kan opleveren. 
Nooit mag echter vergeten worden dat samenwer- 
ken ook verantwoordelijkheid inhoudt en dat 
wanneer het zover zou komen dit een zware last op 
onze schouders legt. Voor niets gaat de zon op en 
voordelen worden slechts verkregen door hard 
werken. £٢ gaan dan ook niet alleen stemmen op 
die zich voor een samenwerking uitspreken, maar 
er zijn ook geluiden te horen die deze n^et zo zien 
zitten. Zo zijn er mensen die bang zijn dat we hier 
heel veel tijd en moeite in stoppen, terwijl er een 
grote kans is dat het allemaal op niets zal uitlopen. 
Ook is er voorgesteld om wel de wensen van de 
huidige buurt op een rijtje te zetten, maar deze dan 
bij de gemeente neer te leggen en zich vervolgens 
terug te trekken als actieve partner. Deze vraagte- 
kens moeten serieus genomen worden. Het samen- 
werken met de grote jongens als gemeente en 
beleggers blijft een hachelijke zaak.
Toch is het nadenken over de buurt en haar 
toekomst in ieder geval noodzakelijk. Of een 
samenwerking er nu komt of niet. Daarom is het 
goed dat er op het ogenblik zo hard wordt gewerkt 
aan een Buurt Ontwikkelings Plan. De spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt lééft en dat moeten 
we zo houden.

Dominique Peters 
------------------------------------------------------- 5

Neem bijvoorbeeld het Brediusbad. Dit wordt, 
zoals ٧ waarschijnlijk weet, met sluiting bedreigd. 
Als er nu in het IJ-over project geen nieuw 
zwembad zou worden gepland, omdat er hier al 
een is, dan zou het Brediusbad kunnen blijven 
voortbestaan. Het zou m isschien  zelfs kunnen 
worden uitgebreid. £en deel van de IJ-oever 
investeringen zou hieraan besteed kunnen worden, 
terwijl een ander deel gebruikt kan worden om de 
hier al bestaande voorzieningen aan te vullen met 
nieuwe daar.
Om deze ideeën tot een succes te maken moet 
natuurlijk duidelijk worden wat er precies in onze 
buurt speelt en wat we nu eigenlijk willen, een 
Buurt Ontwikkelings Plan. Bovendien zal er geke- 
ken moeten worden hoe onze voorzieningen nu 
functioneren en hoe dat in de toekomst zal gaan. 
Het gaat er om te proberen gemeente en beleggers 
ervan te overtuigen dat het goed zou zijn om bij de 
nieuwe plannen uit te gaan van wat er in de 
aangrenzende, reeds bestaande, buurt al is aan 
voorzieningen. Op die manier zou de komende 
buurt geen concurrentie voor ons vormen, maar 
een aanvulling. Zo zou ook geprobeerd kunnen 
worden om bij de werkgelegenheid die straks gaat 
ontstaan een plaatsje te bemachtigen voor bewo- 
ners van hier-

W erkgroep
Op het moment is de werkgroep Buurtbeheer druk 
bezig met deze problematiek. Deze werkgroep is 
opgericht door het wijkopbouworgaan en bestaat uit 
buurtbewoners. Zij probeert de activiteiten op het 
gebied van wonen en woonomgeving en werkgele- 
genheid in kaart te brengen. Het is de bedoeling 
om zo de mogelijkheden en problemen van onze 
buurt op een rijtje te zetten. Uiteindelijk kan dan 
misschien een Buurt Ontwikkelings Plan tot stand

te maken heeft. £en aantal van deze problemen 
gelden ook voor onze buurt. Slechte huisvesting 
was hiervan steeds het belangrijkste, maar zo 
langzamerhand zijn de meeste woningen, die in het 
bezit zijn van gemeente of woningbouwvereniging, 
hier gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. 
Problemen waar we nu sterk mee te maken hebben 
zijn een hoge werkloosheid en een laag bestedings- 
niveau dat hiervan het gevolg is. £٨ wanneer 
mensen maar weinig geld te besteden hebben is dat 
nadelig voor de buurtvoorzieningen, zoals bijvoor- 
beeld de winkels.
De Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt is direct 
aan het IJ gelegen en zal daarom sterk de gevolgen 
ondervinden van wat daarmee gebeurt. Het zou 
dus logisch zijn de ontwikkeling van de IJ-oevers 
samen te laten gaan met de verdere ontwikkeling 
van deze huurt.
Het gaat er nu dan ook om dat we proberen ervoor 
te zorgen dat het geld dat in de IJ-oevers gestoken 
gaat worden ook onze buurt ten goede komt.

IJ-oeverproject g een  
concurrentie, m aar  
aa n v u llin g
In deze buurt zijn in de loop der jaren heel wat 
voorzieningen opgezet, zoals het Sociaal Medisch 
Centrum, het Brediusbad en de kinderboerderij. 
Het zijn er teveel om op te noemen. Om zulke 
voorzieningen te kunnen laten bestaan is geld 
nodig. £en van de manieren om aan dat geld te 
komen is dat er veel mensen gebruik van maken. 
Wanneer nu de mensen die in de nieuwe IJ- 
oeverbuurt gaan wonen ook onze voorzieningen 
gaan gebruiken, zou dat veel helpen. Dit betekent 
dat men in de plannen vopr de IJ-oevers rekening 
zou moeten houden met wat wij hier al hebben.

Vervolg van pag. 4.
nele Vürmen van inspraak. £isen stellen aan de 
gemeente blijkt echter niet meer voldoende om de 
belangen van bewoners goed tot hun recht te laten 
komen. £٢ zijn verschillende redenen aan te 
voeren om een gelijkwaardige plaats te verdedigen 
voor actieve bewoners- en gebruikersgroepen in 
publiek private samenwerkingsprojecten. Ten eer- 
ste wordt er bij de publiek private samenwerking 
heel veel binnenskamers geregeld en beslist voor- 
dat een en ander in de openbaarheid wordt 
gebracht. Dit heeft tot gevolg dat het bijna 
onmogelijk is voor buurtorganisaties om te contro- 
leren of de overheid hun belangen wel goed 
behartigt. £٨ als dat niet het geval is ontdekt men 
het pas te laat. £en tweede reden om bewonersor- 
ganisaties vanaf het begin op gelijkwaardige basis 
te laten deelnemen aan de samenwerking is het feit 
dat de mensen er goed moeten kunnen leven. Al 
wordt dit vaak vergeten, zoals bijvoorbeeld bij de 
ontwikkeling van de Bijlmermeer. Het gevolg was 
daar dat er nu sprake is van leegstand, sociale 
isolatie en criminaliteit. £٢ is dus een direct 
financieel belang voor overheid en bedrijfsleven 
om met bewoners samen te doen.

Invloed
De ontwikkeling van de IJ-oevers is hét grote 
project om Amsterdam een ,,face lift” te geven. 
Om dit goed en zinvol te doen heeft de gemeente 
een aantal hoofddoelstellingen geformuleerd. Ze 
wil meer werkgelegenheid, een betere concurren- 
tie-positie van Amsterdam, een beter aanbod van 
woningen en woonomgeving, een beter verkeers- 
en vervoersbeleid en een uitbreiding van de recrea- 
tieve functie van de IJ-oevers. Deze doelstellingen 
gaan uit van de problemen waar Amsterdam mee



OUDERS-PETTTER
CURSUS
Met andere ouders ervaringen uitwisselen en 
informatie verzamelen.
De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten op 
vrijdagochtend van 9.15 tot 11.15 uur en zal 
starten op 7 april.
De onderstaande onderwerpen worden behan- 
deld:
- de ontwikkeling van peuters
- grenzen en regels stellen
- eten, slapen, zindelijkheid
- jaloezie, driftbuien en angst
- spel en speelgoed
- ziek zijn
- EHBO-gerieht op kleine kinderen
- TV-kijken
- snoepjes aannemen van vreemden.
Bij een aantal onderwerpen zal een deskundige 
worden uitgenodigd, b.v. bij het onderwerp 
ziek zijn, een arts.
De cursus kost /  40.- inclusief koffie en thee, en 
wordt geleid door Ingrid Christiaanse en Loes 
van Hilten.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u 
hen bellen, tel. 840124 (Verzet) en 247589 
(?iraat).

Kinderopvang is aanwezig
Een kans om met andere ouders van gedachten 
te wisselen over de opvoeding van uw lieve, 
maar soms zo vermoeiende peuter.

Z0MERKAM?V00R
KINDEREN
Het lijkt erg vroeg, maar ooit komt hij weer; de 
zomer!؟
En zoals gewoonlijk organiseert het buurthuis 
in de eerste week van de zomervakantie het 
zomerkamp voor kinderen van 6 tot en met 12 
jaar.
We gaan dit jaar met onze koffers naar een 
prachtig kampgebouw, met slaapkamertjes met 
vier bedden. De accommodatie heeft verder 
een gezellige binnenplaats, waar we buiten 
kunnen eten/barbecuen, een keuken en twee 
recreatie-zaaltjes.
Dit ligt allemaal in het groene hart van Dren- 
the, met rondom een bos, een natuurbad, waar 
de kinderen onder onze toezicht, kunnen 
zwemmen. Zoals alle jaren, gaat er dit jaar 
weer voldoende leiding mee, om uw kind een 
fijne week te bezorgen.
We vertrekken op zaterdag 8 juli en komen 14 
juli terug. Om de kinderen voldoende aandacht 
te kunnen geven, kunnen er maximaal 30 
kinderen mee en als leiding gaan de bekende 
gezichten van ?ia, Lloyd, Ria, Jeroen, Hans 
Evert en Koos mee.
Deze week kost /  110.- per kind, voor geerde- 
re kinderen uit één gezin, bestaat er een 
korting.
u kunt met ons afspreken om in termijnen te 
betalen. Bij isnchrijving dient ٧ een gedeelte 
( /  25.-) van het kampgeld te betalen.
Heeft u nog vragen of wilt u uw kind inschrij- 
ven, kom naar het buurthuis, Koos wil graag uw 
vragen beantwoorden.

BUURTHUIS VERZET

hondenpoep  
op de stoep  
is uit den boze  
au to bezitters  zorg er voor 
dat de honden hun poep  
in de goot kunnen lozen.

Als je een kind hebt ga je niet zo makkelijk de 
deur uit. Toch zou je wel eens echt weg willen, 
maar je hebt geen opvang voor je kind.
Een avondje uit zou heerlijk zijn, maar waar 
vind je oppas?

Soms twijfel je aan je manier van opvoeden en 
zou je wel eens van anderen willen horen hoe 
zij het doen.
Je kind groeit als kool en je hebt een stapel 
goede kinderkleertjes.
Het zou dan handig zijn als je die zou kunnen 
ruilen of als jezelf kleren zou kunnen maken. 
Met de tijd wil je weer werken, maar de banen 
liggen niet voor het oprapen.

Missehien wil je weer naar school, maar waar 
kun je terecht?
Met al deze vragen en nog ander؟ n kun je 
terecht op de dinsdagoehtend, de jonge moe- 
ders -  oehtend in buurthuis Verzet, Hembrug- 
straat 156.

Voor een foldertje bel even: 826429 Domela 
(vragen naar Renée) 848324 Het Huis (vragen 
naar Marleen).

houtmanstraat 2 
1013 MN a m s te rd a m  
telefoon:247589

hembrugstraat 156 
1013 xc amsterdam  
tele^©n.*840124

BUURTHUIS DE PIRAAT

Beste Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse buurtbewoners
verdere informatie!اأ
Dat op de vrijdagavonden een biljartgroep 
aanwezig is.
Dat er ook een theatergroep aanwezig is en met 
een produktie bezig is die volgend jaar een 
uitvoering wil houden.
Dat wij u de stimulans bieden in verscheidene 
vormen van aktiviteiten.
Kom eens op de vrijdagavonden langs, waar de 
koffie en thee bruin staan.

Met vele buurtgroeten,
Humphrey Rijssel

Wist u dat wij in het buurthuis iedere vrijdag- 
avond voor jullie en de andere buurtbewoners 
een open inloop hebben.

Dat op de maandagavonden speciaal voor jullie 
een ouderen ^rticipatiegroep is: dat u infor- 
meert over hoe u uw kind in het onderwijs kunt 
stimuleren. Hoe u met vragen betreffende de 
school moet omgaan.

Als u problemen heeft en het niet aan kunt, als 
het gaat om het schoolse gebeuren van uw kind, 
schroom niet naar ons toe te stappen voor

’DOMELA’ل0اااالااااءمءواا 
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SPORTBUURTWERKINDE 
SPAARNDAMMERBUURT TERUG NAAR 40 UUR

zullen er voor vechten dat de Spaarndammer- 
buurt zijn 40 uur sportbuurtwerk terug krijgt, 
waar het recht op heeft.

Verder staat het open gaan van het Bredius 
Zwembad op de tocht, ook hier zullen wij aktie 
tegen ondernemen.
Wij weten dat alle mensen in de spaarndam- 
mer- en Staatsliedenbuurt willen dat het Bre- 
dius Zwembad open blijft.
Het is het enige buitenbad in onze omgeving en 
dat bad is noodzakelijk in de buurt, zeker waar 
alle mensen zo dicht op elkaar wonen. Mensen 
moeten kunnen recreëren in hun eigen buurt. 
De waarde van sport moet men niet onder- 
schatten-
Sport in zijn algemeenheid wordt beschouwd 
als zijnde ^oed voor de gezondheid, als een 
aangename plezierige vorm van recreatie.
Sport wordt bedreven in alle lagen van de 
bevolking, in alle le^tijdskategorieën, in alle 
kuituren en op alle niveau’s.
Daarom is sport een geschikt middel om isole- 
menten te doorbreken, akseptatie van elkaar te 
bevorderen, te funktioneren als bindende fak- 
tor enz.
Zeker in t^^ernieuw in^gebieden, waar be- 
woners door elkaar gehusseld worden, waar 
een gr؟ ot verloop is en waar veel kuituren met 
elkaar  moeten leven.
Bij deze wil ik een ieder dan ook oproepen veel 
gebruik te maken van de geboden faciliteiten en 
aktiviteiten in de Bredius Sporthal en straks in 
het Bredius Zwembad, want wij moeten met 
elkaar als buurt zien te behouden wat er met 
veel bloed, zweet en tranen is opgebouwd.

Wij moeten niet inslapen bij het komen van een 
Stadsdeelraad, nee, integendeel, wij moeten 
waakzaam zijn en blijven en onze faciliteiten 
zien te behouden.
Niet alleen op sport, maar op alle gebieden.

Uw sportbuurtwerkster 
Hellen Velders

Een half jaar geleden is Tony Raap, onze 
toenmalige sportbuurtwerker, overgeplaatst. 
Tony is een man die zeer veel voor de Spaarn- 
dammerbuurt heeft betekend. Hij was één van 
de eerste sportbuurtwerkers en door zijn toe- 
doen zijn er steeds meer sportbuurtwerkers in 
andere wijken bijgekomen.

Nu is het belang van het sportbuurtwerk terde- 
ge doorgedrongen bij B en w. De sportbuurt- 
werkers gaan allemaal over naar de verschillen- 
de stadsdeelraden, wat inhoud dat Stadsdeel- 
raad S ^ a rn d ^ ^ a ts lie d e n b u u r t 2 sport- 
buurtwerkers krijgt te weten Ted Jorritsma, die 
20 uur sportbuurtwerk verricht en ik, Hellen 
Velders 30 uur in de Bredius sporthal.

Nu zult u zeggen dat is mooi, wij hebben 10 uur 
meer. Zo eenvoudig ligt het echter niet.
De van Hogendorphal wordt nu vooral bezet 
door verenigingen. Naast de van Hogendorphal 
komt een inlrophal, die een echte buurthal zal 
worden, net als de Bredius.

De Staatsliedenbuurt is volop bezig meer sport- 
buurturen te krijgen om daadwerkelijk aan de 
gang te kunnen in de nieuwe inloophal. Hier- 
voor zijn verschillende politieke partijen inge- 
schakeld.
De werkgroep sport uit de Staatsliedenbuurt 
heeft een gesprek gehad met Wethouder Van 
Duyn om meer sportbuurturen te krijgen. Deze 
zegt echter dat de spaarndammerbuurt dan 
maar wat moet inleveren als de deelraad er is.

Dit pikken wij natuurlek  niet
Sportbuurtwerk heeft na het overplaatsen van 
Tony Raap al 10 sportbuurturen ingeleverd. 
Het sportbuurtwerk bestond uit een 40-urige 
baan in de Spaarndammerbuurt, n.1. 20 uur 
Tony Raap en 20 uur Hellen Velders.
Deze 10 uur willen wij, voor dat de Stadsdeelra- 
den geformeerd zijn, terug hebben.
Hiervoor zijn de eerste brieven al de deur uit. 
Het Wijk Opbouw Orgaan, Ted Jorritsma en ik

NIEUW:
computers in buurthuis 
Verzet
Sinds een tijdje is het wijkteam Verzet/?iraat in 
het trotse bezit van zes (commodore-64-)- 
computers.
Deze hebben we aangeschaft voor het scholen- 
projekt in de spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt.
In de praktijk werken we dan ook sinds kort 
elke donderdag met een schoolklas, groep 7 en 
8 van de Spaarndammerschool en van de 
Hebronschool, en groep 3 (waarschijnlijk) van 
Het Roer. Elke groep komt een aantal weken 
achter elkaar, zodat er een soort projekt 
mogelijk is. Met de computers kunnen de 
kinderen op aantrekkelijke manier bepaalde 
taal- en rekenoefeningen doen waar ze nog 
moeite mee hebben. En aantrekkelijk ishet: als 
de kinderen eenmaal bezig zijn, willen ze 
zichzelf continu verbeteren. Vaak worden de 
oefeningen n.1. op speelse, uitdagende wijze 
gepresenteerd.
Verder besteden we met de groepen 7 en 8 ook 
aandacht aan het maatschappelijke aspect van 
de computer. Zo ontdekken de kinderen de 
betekenis van de computer in onze tijd en zijn 
vele toetsingsmogelijkheden. In ieder huis- 
houden zijn wel elektronische apparaten te 
vinden-
Behalve binnen het scholenprojekt gebruiken 
we de computers ook buiten schooltijd. Kinde- 
ren uit groep 7 en 8 kunnen iedere donderdag 
na schooltijd in het computerlokaal computer- 
spelletjes spelen.
Leuk, dat dat is؟؟
Computers... we kunnen er niet meer omheen, 
en daarom zijn we blij dat wij in de gelegenheid 
zijn om kinderen ermee te laten werken. Tot 
dusver zijn alle partijen zeer tevreden en 
enthousiast, we hopen dat dat zo zal blijven. 
Over eventuele verdere, nieuwe ontwikkelin- 
gen bij dit initiatief houd ik iedereen op de 
hoogte.

. Elisabeth van Windt

c
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TheaterproduktiebureauyyPolanen,>
Steppin’ m e t , ,  The Owlkiller”

Openbare Bibliotheek 
Nova Zembla
l o m m e r s t r a a t  490, tel. 827026 1013 s z
Amsterdam 
O^ningstijden: 
volwassenen en jeugd
ma. 2-5.30 7-9؛ di. gesloten; WO. 10-12.30 
2-5.30; do. gesloten; vr. 2-5.30 7-9; za. 11.3.30.

NIEUWS UIT DE 
BIBMOTHEEK
Van 13 februari tot 24 maart werken de vier 
basisscholen, de buurthuizen, de bibliotheek en 
de taaldrukwerkplaats samen aan het thema 
,,Communieatie” .
,,Communieatie” betekent volgens de Dikke 
van Dale, het dikste woordenboek in de biblio- 
theek, onder andere:
— gelegenheid tot uitwisseling van gedachten; 
of
— het geestelijk met elkaar verkeren; 
of nog ingewikkelder
— wijsgerige communicatie vereist een bezien 

van alle dingen door het oog van een ander.
Volgens het Van Goor’s verklarend School- 
woordenboek Nederlands betekent ,,communi-
catie” :
— verbinding.
De Gpenbare Bibliotheek heeft als taak een 
,,verbinding” tot stand te brengen tussen 
Nieuws, Informatie, Verhalen en de Lezer. De 
bibliotheek staat propvol communicatiçmidde- 
len en de bibliothecaris doet niets liever dan de 
lezer helpen het juiste boek, het leukste mop- 
penboek, het nieuwe boek van Roald Dahl, het 
laatste nummer van Donald Duck, informatie 
over ratelslangen, olifanten, cavia’s, een appel- 
taartrecept, liedjes van Madonna, het nieuwe 
informatieboekje voor jongens en meisjes, een 
griezelboek te vinden. En daar is de bibliotheek 
ook voor!!!

HET ?OLANENTHEATER 
in het teken van 
intculturele voorstellingen
Gp donderdag 3 maart brengt Theaterproduk- 
tiebureau ,,Polanen” de première uit van Step- 
pin’ met het stuk ,,The Gwlkiller” van Phillip 
Hayes Dean. Het fascinerende stuk dat gaat 
over de verwoestende relatie tussen gezinsleden 
en de zelfverloochening van de vader binnen 
dat gezin zal zowel in de Engelse als in de 
Nederlandse taal uitgebracht worden (informa- 
tie Polanentheater, tel. 821311). De regie is in 
handen van de Amerikaanse regisseuse NaDine 
LaVern. spel: Eugene Smith, Marline Williams 
en Iris Wielkens. Na de succesvolle voorstellin- 
gen van ,,Hello and Goodbye” (Pugard) in 
september jl. brengt Theatergroep Hildegard 
op donderdag 9 maart de première van Edward 
Albees ,,Zoo Story” uit. Het wereldberoemde 
stuk in een nieuw jasje, waarin een geheimzin- 
nige ontmoeting aan het Nieuwe Meer eindigt 
in een drama. Regie: Rudolf Damsté, spel: 
Dennis Rotteveel en Puck Zwart.
Maandag 13 t/m zondag 2 april het elk jaar 
terugkerend Interculturele theaterfestival Fu- 
sion. Vele interculturele voorstellingen op het 
gebied van dans, beweging, muziek en theater, 
voor kinderen, jongeren en volwassenen. Infor- 
matie: Het Polanentheater, tel. 821311.

Tentoonstelling
Tijdens het Gezamenlijk Project Communica- 
tie zal er in de bibliotheek een tentoonstelling 
van materialen over een aantal deelaspecten 
ingericht worden. Wij denken aan de volgende 
onderwerpen:
Communicatiemiddelen voor gehandicapten 
Materialen over geheimschriften/codes 
Materialen over lichaamstaal (gebaren, mime) 
Materialen over spreektaal/schr^ftaal.
Wij hopen in de buurt met alle buurtinstellin- 
gen en alle buurtbewoners tot vruchtbare 
,,communicatie” te komen.

Tine de Lange
Openbare Bibliotheek, ^arndam m erstraat 
490, 1013 SZ Amsterdam, tel. 827026. 
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„In een toekom stig  Zuid-Afrika zal er, voor de bevrijding van 
vrouwen een  feit is, nog heel veel moeten veranderen” (Frene 
Ginwale, vrouwenseetie van het ANC)
Amsterdam. 10 t/m 30 november 1989

DE MALIBONGWE CONFERENTIE

م أ م م ج
ف ة ال ع ا ، ر ء ف

O u n t ı v l U N i c a ı i E

o o n ı n j u n ı u A i ı n

CO M M UN IC ATIE

Buurtscholenprojekt 
*Communi£atie’
Zoals ieder jaar staat de periode tussen de 
krokus- en de paasvakantie bij alle scholen in 
de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt in het 

,teken van een gezamenlijk uitgevoerd thema, 
u  als buurtbewoner willen we graag informeren 
over het buurtprojekt van dit jaar.
Dit jaar is het thema: Communicatie. Jaren 
geleden is dit veelzijdige thema al eens met 
succes aan de orde geweest. Ditmaal belichten 
we vooral de sociale kant: communicatie als 
middel om elkaar te begrijpen. Wât belang- 
rijk!, want slechte communicatie leidt maar al 
te vaak tot misverstanden of in het ergste geval 
conflicten. We moeten dus goed met elkaar 
leren omgaan.
In samenwerking met buurthuis Verzet/Piraat, 
de bibliotheek en de taaldrukwerkplaats, en in 
eigen klas of school, worden er vele grotere en 
kleinere aktiviteiten georganiseerd. Zo zal bij 
het lezen van dit blad waarschijnlijk onze grote 
gezamenlijke startaktiviteit al achter de rug 
zijn. Misschien heeft u wel iets opgevangen van 
de 1000 kinderen, die met ballonnen de buurt 
opgevrolijkt hebben om ze daarna massaal op 
het Suikerplein op te laten. Een waar communi- 
catief festijn!
Als uw kind op één van de 4 basisscholen in de 
buurt zit, zult u zeker meer van het projekt 
merken. In ieder geval heeft u dan een informa- 
tiebrief gehad. Als ouder willen we u zo veel 
mogelijk bij die jaarlijkse projekten betrekken. 
Wist u bijvoorbeeld dat u kunt meedenken over 
leuke aktiviteiten bij zo’n projekt en deze mee 
kunt organiseren? Als dat iets voor u iets laat 
dat dan op de school van uw kind weten. (Nee, 
zo verschrikkelijk veel tijd kost dat nou ook 
weer niet...). Onze ouderwerkgroep heeft u in 
ieder geval van harte welkom.
Tot zover deze berichtgeving.
Medewerkers van: ,,Het Roer” , de ,,Elisabeth- 
Paulusschool” ,, de ,,Spaarndammerschool” , de 
,,Hebronschool” , buurthuis ,,Verzet/Piraat” , 
de bibliotheek, de taaldrukwerplaats, het ABC 
en de ouderwerkgroep.

strijd tegen apartheid. Ze willen strategieën 
ontwikkelen om een optimale participatie van 
vrouwen, nu en in een toekomstig democra- 
tisch, vrij Zuid-Afrika, te bereiken. In de 
tweede plaats biedt de conferentie de unieke 
mogelijkheid aan vrouwen uit Zuid-Afrika en 
vrouwen in Nederland om ervaringen uit te 
wisselen. Nieuwe contacten zullen worden ge- 
legd om de solidariteit van de vrouwenbewe- 
ging in Nederland met de Zuidafrikaanse vrou- 
wenstrijd te verbreden en te verdiepen.
In de S^arndammer- en Zeeheldenbuurt wil- 
len wij in het kader van de buurtband met 
Alexandra ook een aktiviteit organiseren waar- 
bij de opbrengst voor de organisatie van de 
Malibongwe konferentie zal zijn. Wij denken 
daarbij aan een fancy-fair of 2e handsmarkt of 
iets dergelijks. De aktiviteit zal in de zomer 
plaatsvinden, we zullen daar in de volgende 
nummers van de buurtkrant aandacht aan 
besteden. “In ruil” daarvoor zullen wij de 
organisatie verzoeken in de maand november 
(wanneer de konferentie zal plaatsvinden) een 
delegatie vrouwen uit Zuid-Afrika (liefst uit 
Alexandra) naar onze buurt af te vaardigen 
zodat wij uit eerste hand kunnen horen hoe de 
toestand op dit moment is en wat onze bijdrage 
in hun strijd kan zijn. Wij zullen hen graag in 
onze buurt ontvangen.

Van 19 tot en met 30 november wo£dt in 
Amsterdam de Malibongwe conferentie gehou- 
den. Malibongwe — wij steunen de vrouwen in 
de strijd — betekent een unieke gelegenheid 
voor vrouwen uit Zuid-Afrika om elkaar te 
ontmoeten. Waarom uniek? In Zuid-Afrika 
heerst de noodtoestand. Het is onmogelijk om 
elkaar in vrijheid te ontmoeten, o p  de Mali- 
bongwe conferentie kunnen vrouwen uit allerlei 
nti-^atheidsorganisaties in vrijheid met el- 
kaar overleggen. De conferentie wordt georga- 
niseerd door de Stichting Malibongwe, in nau- 
we samenwerking met de vrouwensectie van 
het ANC.

Waarom een vrouwenconfe- 
rentie?
Vrouwen hebben een lange traditie van organi- 
satie en strijd. Veel vrouwen zijn actief in 
organisaties zoals vrouwenorganisaties, vak- 
bonden, wijkorganisaties en kerken. Ze spelen 
een actieve rol in allerlei acties zoals protesten 
tegen de paswetten, stakingen en huurboycots. 
Toch zijn.er nog veel obstakels die de volledige 
deelname van vrouwen op basis van gelijkwaar- 
digheid in de weg staan. De positie van vrou- 
wen, in organisaties en daarbuiten, is dan ook 
onderwerp van veel discussies binnen de demo- 
cratische anti-apartheidsbeweging in Zuid- 
Afrika. Op de conferentie zullen zowel de 
positie van vrouwen in het huidige als in het 
toekomstige Zuid-Afrika besproken worden.

Wat w il de conferentie 
bereiken?
De Malibongwe conferentie zal in de eerste 
plaats een ontmoetings- en discussieplatform 
zijn voor Zuidafrikaanse vrouwen uit alle be- 
v^lkingsgroepen en uit alle democratische orga- 
nisaties. Hier krijgen ze de kans om ervaringen 
uit te wisselen, om te praten over hun verdriet, 
hun vreugde en hun kracht. Maar ook kunnen 
ze hier de omstandigheden analyseren die 
vrouwen ervan weerhouden volledig deel te 
nemen aan het maatschappelijk leven en de
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Vertrek Ambtenaar herhuisvesting 
Jan van Hout uit deze buurt

VUILE GROND GEEN 
BELEMMERING 
VOOR ?ARKAANLEG

Bovenop de folie wordt een laag goede grond 
aangebracht van voldoende dikte en een eigen 
drainagesysteem, zodat daarop een park aange- 
Jegd kan worden. Het is evenwel niet mogelijk 
om waterpartijen aan te leggen, omdat daar- 
voor teveel grond uitgegraven moet worden. 
De verontreinigde bovenlaag zal niet worden 
afgevoerd, maar op enkele plekken zullen dan 
heuvels aangelegd worden. De kunst was om zo 
weinig mogelijk vuile grond te verplaatsen. Dit 
heeft het voor ons werkende adviesbureau heel 
knap opgelost door op de meest vervuilde 
plekken verharde sportvelden aan te leggen. 
De grond wordt dan door een asfaltlaag volle- 
dig ge'ïsoleerd. o p  een andere vervuilde plek is 
een waterspeelplaats gepland met een geheel 
betonnen bodem.
Het grote probleem bij het aanbrengen van de 
afdichtingsfolie is dat hierdoor geen regenwater 
in de diepe ondergrond kan komen en de 
grondwaterstand daarom lager wordt. Hierdoor 
komen alle houten paalfunderingen van de 
gebouwen droog te staan. Het éne bureau lost 
dit op door de funderingen te vervangen door 
betonconstrueties, het andere bureau installeert 
een waterinjeetie-systeem rondom de gebou- 
wen.
Binnenkort zullen beide plannen aan het minis- 
terie van VROM en aan de Provincie voorge- 
legd worden.
De parkuitbreiding is hiermee in een kritische 
fase gekomen. Het is daarom belangrijk dat 
zoveel mogelijk buurtbewoners hierover mee- 
denken en meepraten. Belangstellenden zijn 
welkom op onze buurtvergadering op 23 fe- 
bruari om 8 uur in het wijkcentrum Staatslie- 
denbuurt. Van Hallstraat 81. Als u tevoren 
belt, krijgt u de informatie thuisgestuurd.

In de zomer van vorig jaar werden de buurtbe- 
woners opgeschrikt door een persbericht van B. 
en w., dat een uitbreiding van het Westerpark 
niet mogelijk was, omdat het opruimen van de 
verontreinigingen van het Westergasfabriek- 
sterrein veel te veel geld zou vragen. B. en w. 
stoelden dit besluit op een globaal saneringson- 
derzoek.
De buurten kwamen in verweer en schreven 
protestbrieven aan de Gemeenteraad. Daar 
bleken nog genoeg vrienden van het Wester- 
park te zitten, die B. en w. uitnodigden eerst 
nog maar eens een nader onderzoek te verrich- 
ten of parkaanleg werkelijk niet mogelijk is. B. 
en w. stelden een limiet aan de kosten op /  25 
miljoen gulden, waarbij gerekend werd op een 
forse subsidie van het Rijk.
Het Westerparkoverleg kreeg een subsidie voor 
het aantrekken van een eigen milieutechnisch 
en kultuurtechnisch bureau. De Gemeente 
schakelde het adviesbureau van de Heidemij in. 
Beide bureaus zijn eind januari met hun rap- 
portages gereed gekomen. Het verheugende 
nieuws is dat volgens beide bureaus de aanleg 
van een volwaardig park mogelijk is binnen het 
financiële budget van de Gemeente.
Beide bureaus hebben gekozen voor een totale 
isolering van de verontreinigingen. Afvoeren 
en verbranden zou inderdaad veel te veel 
kosten.
De isolatielaag aan de bovenzijde bestaat uit 
een kunststoffolie van 2 mm dik. Aan de 
randen van het terrein wordt een vertikaal 
knststofscherm  aangebracht.

ambtenaar) 
van de GDH)

e؛dsrecept؛Afs€he 
JAN VAN HOUT
v r i j d a g m i d d a g 

31 blaart 
15.00-17.00 uur 

Bar Polanentheater 
174 Polanenstraat

Je hebt heel wat mensen zien komen en gaan?
Jazeker, zo heb ik vier voorzitters van de 
ambtelijke projektgroep meegemaakt: Voor- 
berg, van Hylckema Vlieg, Douma en nu Rob 
Legdeur. Ook heb ik mijn spreekuren op 
verschillende plaatsen in de buurt gehouden: ik 
ben begonnen op de hoek Roggeveenstraat/van 
Linschotenstraat, vervolgens op de Tasman- 
straat 89 huis, om te eindigen op de Voorpost. 
Overigens was de verstandhouding altijd goed. 
Met name de relatie met de dienstverleners in 
het woonproblemenoverleg was uitstekend, zo- 
dat heel wat bereikt kon worden. Ook met de 
woningbouwverenigingen heb ik al die jaren 
zeer prettig samengewerkt.
Wat betekentjouw vertrek nu voor de buurtbewo-  

ners?
De Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt is voor 
herhuisvesting geen s^ve^uw ingsgebied  
meer. Dit betekent dat er er geen zgn. toekom- 
stige bewoners meer zijn en de mensen tot het 
laatste moment in het ongewisse blijven of ze 
wel of niet in aanmerking komen voor een 
woning. Nu moeten ze wachten op een adver- 
tentie in de buurtkrant of de wekelijkse adver- 
tentiebladen waarin staat aan welke regels ze 
moeten voldoen. Men kan zich dan inschrijven 
en moet vervolgens wachten of men al dan niet 
wordt gekoppeld. Vroeger waren er grote 
groepen toekomstige bewoners, die jaren van 
te voren wisten waar ze aan toe waren. Dit had 
als bij komend voordeel dat ze konden partici- 
peren in de ontwerpteams.
En wat vindje ze lfva n je  vertrek?
Ik vind het heel jammer dat deze politieke 
beslissing is genomen. Eigenlijk is deze beslis- 
sing twee jaar te vroeg gevallen: het zou een 
mooie afsluiting zijn geweest als ik mijn werk- 
zaamheden had kunnen stoppen na het afron- 
den van de woningbouw op het PTT-terrein en 
het Technische Unie-terrein. Aan de andere 
kant ben ik blij dat ik fase 2 van het industrie- 
terrein heb kunnen afmaken.
Nog een afsluitende opmerking?
Het project op het industrieterrein en het 
Suikerplein vind ik schitterend. De opzet, de 
woningen, de ruimte, het uitzicht en de grachten 
vind je bijna nergens in stadsvernieuwingsge- 
bieden. De buurt kan hier terecht trots op zijn. 
De ervaring leert echter dat als de kwaliteit van 
de woonomgeving achteruit gaat, ook het 
woongenot vermindert. Ik hoop dan ook dat 
men er zuinig op is en het goed in stand wordt 
gehouden.
Jan, hartelijk bedankt en veel sukses bij je 
nieuwe werkzaamheden!

Henk Grool

Tot oktober vorig jaar konden de bewoners uit 
de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt met hun 
vragen over herhuisvesting terecht op het 
s^eekuur donderdagmiddag op de Voorpost.

De ambtenaar, die de bezoekers daar te woord 
stond, Jan van Hout, is na tien jaar werkzaam 
geweest te zijn in de buurt wegens bezuinigin- 
gen elders te werk gesteld. Met Jan, wiens 
aanpak zich het best laat kenmerken als ‘recht 
voor z’n raap’ en ‘eerlijk’, hadden we een kort 
vraaggesprek.

Waaruit bestondenje werkzaamheden?
Van 1 september 1978 tot 1 oktober 1988 heb ik 
in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt ge- 
werkt als, zoals dat officieel heet, opnameamb- 
tenaar/project-assistent. Naast het spreekuur 
nam ik deel aan veel ontwerpteams, zowel voor 
nieuwbouwprojecten (bijv. industrieterrein fa- 
se 1 en 2) als voor renovatieprojekten (bijv. de 
K- en L- blokken in de Zeeheldenbuurt). 
Verder behoorde het bezoeken van bewoners 
en het meedoen aan het woonproblemenover- 
leg tot mijn werkzaamheden.

Vertel eens iets over het begin.
Ik werkte slechts een maand bij de afdeling 
stadsvernieuwing van herhuisvesting toen ik in 
deze buurt kwam. Dat was, de oudere buurt- 
bewoners zullen zich dat nog wel herinneren, 
ten tijde van de renovatie van de H- en 
I-blokken in de Zeeheldenbuurt. Daar werd de 
aannemer weggestuurd, waardoor de renovatie 
een dik jaar stil lag. Dit had als konsekwentie 
dat sommige mensen 12ال a 3 jaar in een 
wisselwoning hebben gezeten. Al deze proble- 
matiek kwam op mijn dak. Je kan dus zeggen 
dat ik direkt in het diepe werd gesmeten, maar 
dit had als voordeel dat ik ontzettend veel 
geleerd heb in korte tijd.

Zijn  ،?٢ merkbare veranderingen?
Natuurlijk, toen ik in 1978 kwam, was de 
S^arndammer- en Zeeheldenbuurt een zeer 
strijdbare buurt. Overigens heb ik deze strijd- 
baarheid nooit als lastig ervaren. Men was van 
beide kanten bereid te accepteren als er reële 
voorstellen werden gedaan. Ik denk dat de 
strijdbaarheid in de loop der tijd met de 
voortgang van de stadsvernieuwing wat is afge- 
nomen. In 1978 waren er in de buurt 5 
o^ameambtenaren werkzaam. Met mijn ver- 
trek geen enkele meer. De wijze van aanpak is 
ook veranderd; er vindt steeds minder renovatie 
plaats en meer sloop/nieuwbouw. Ik schat dat 
ik vanwege renovatie een kleine duizend huis- 
houdens heb uitgeplaatst.

Wie helpt mevr. Garskainp 
weer aan haar foto’s?
Op 26 januari is van mevr. Garskamp (75 
jaar) haar portemonnee (een langwerpige, 
rode leren damesportemonnee) bij AH uit 
haar tas gestolen. Behalve geld, zo’n 
/  450.00 is zij daardoor ook de foto’s kwijt 
van haar overleden man en zoon. Dat vindt 
zij nog het ergste.
Wie heeft deze foto’s gezien of gevonden? 
u  kunt deze afgeven bij het Wijkopbouwor- 
gaan spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, 
Polanenstraat 174.

Afscheidsreceptie 
JAN VAN HOUT
vrijdagm iddag

31 blaart 
15.00-17.00 uur 

Bar Polanentheater 
Polanenstraat 174

MAART

19.00 uur Sociaal medische werkgroep
20.00 uur BOR
19.30 uur Vr©uwen©verleg
14.00 uur s ^ e e k u r ¥ 00r Marokkanen
20.00 uur Wijkraadsvergadering
19.00 uur Bingo met veel prijzen. Wel van tevoren toegangs-

k a a r t  halen. Buurthuis Verzet.
20.00 uur Dagelijks bestuur van het wijkopbouworgaan
20.00 uur Werkgroep Y-as west
14.00 uur Spreekuur voor Marokkanen
20.00 uur Y-as deelgebied
20.00 uur Woonoverleg

14 maart

15 maart
16 maart

21 maart

22 maart
23 maart

28 maart

K i^ e r ^ a s v ^ m ie - ^ iv i te i te n  in Buurthuis Ver-
zet en ? raat. ?rogramma wordt via de s؛ c h o le n  
bekend gemaakt.

20.00 uur AKZ-vergadering. Het Turfschip
15.00 uur Afscheidsreceptie Jan van Hout. Bar van het

?olanentheater.

28,29, 30 en 
31 maart

30 maart
31 maart

Anti-fascisme werkgroep 
Werkgroep Y-as west 
Spreekuur voor Marokkanen 
CWS-vergadering, CWS-gebouwtje, 
Spaarndammerstr. 143 
Deelgebied Y-as 
?laybackshow voor kinderen.
Toegang en deelname gratis. Buurthuis Verzet. 
Playbackshow voor volwassenen.
Toegang en deelname gratis. Buurthuis Verzet.
Voorbereiding 8-maart
" "  met de winkeliers
sluitingsdatum voor de Buurtkrant
Overleg Buurtbewoners Dienstverleners (OBD)
Buurtkrant redaktievergadering
Dagelijks bestuur wijkopbouworgaan
Viering Internationale vrouwendag Polanentheater
Spreekuur voor Marokkanen
"  Buurthuis de Piraat. Gratis toegang.
In fo rm a tiem a rk t  v o o r  o n d e r e n .
De Bogt/Westerbeer

1 maart 19.30 uur
20.00 uur

2 maart 14.00 uur
20.00 uur

20.00 uur
3 maart 19.00 uur

4 maart 19.30 uur

6 maart 13.00 uur
20.00 uur

7 maart
15.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

8 m aart 12.00 uur
maart و 14.00 uur

14.00 uur
10 maart 13.30 uur

AKTIV!TTEN0VERZICHT


