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HET GAAT OM ONZE SPAARND AM M ERBU U RT

is  er  een samenwerking m et de bew onerscom m is- 
s ie  Zaanhof (W. B .V . Het W esten), het pastora؛e 
team  en de werkgroep Bejaardenvoorziening. Op 
de Agenda staan het oprichten van een bew oners- 
com m issie  bij de w. B .V . "Eigen Haard", gesprek- 
ken m et jeugd- en oudercom m issies en de sp ee l-  
tiiin. Voor intussen behaalde resultaten moge w or-  
den verw ezen naar de daarvoor bestem de rubriek 
in deze krant. .
Na een tweetal vergaderingen m،؛t de Ambtelijke 
Projektgroep zijn thans beider p osities afgebakend 
en zal op geregelde tijden over a lles  van gedach- 
ten worden gew isseid .
Al is  er voor de buitenwacht nog niet vee l zicht- 
baar, achter de scherm en is  heel wat werk v erzet. 
Op 8ل  november j.1 . is  op een open hoorbijeen- 
kom st m et plm 50 buurtvertegenwoordigers van 
gedachten gew isseld  over wat er gedaan is  en wat 
te doen staat.

MET VOLLE KRACHT 
V O O R U I T

Het komt er thans op aan, dat allen die binnen het 
kader van het Comité W ijkverbetering Spaarndam- 
merbuurt (CWS) sam enwerken, ieder op eigen te r -  
rein aan de slag  gaan. Huurdersverenigingen en 
bew onerscom m issies dienen zich te beraden op 
welke w ijze zij er bij hun woningbouwverenigingen 
op aan zullen dringen dat er leden c .q . huurders- 
vergaderingen zullen komen waar de huurharmo- 
nisatie aan de orde wordt gesteld  en waar dat nog 
niet is  gebeurd, de Renovatie van de buurt. In de 
partikuliere sektor zullen de hoofden bij elkaar 
gestoken moeten worden op welke w ijze de h u is- 
eigenaren tot verbetering van hun woningbezit g e -  
dwongen lamnen worden.

GÉÉN 1 APRIL MOP
Het is wrange humor, m aar, zoals Alva op 1 april 
zijn bul verloor, zo zal M inister Udink op 1 april 
1972 figuurlijk zijn gezicht moeten verliezen .
Koste wat het kost, probeert deze waardige na- 
zaat van Schut op ل april 1972 boven de facultatie- 
ve huu^erhoging de huurharmonisatic er  door te 
drukken. F elle  strijd is daartegen geboden w aar- 
bij Spaarndam niet achter mag blijven. Reeds zijn 
hierover door het C .W .S . protestbrieven gezonden 
aan de E erste  en Tweede Kamer der Staten-Gene- 
raai en de Gemeenteraad.
Dit dient op alle  m ogelijke wijzen te worden onder- 
steund om te laten weten dat het C .W .S . de g e -  
voelens der buurt vertolkt.
V eel werk wacht ons. Daarvoor is  veel mankracht 
nodig. Reeds tientallen zijn aktief, maar evenzo- 
vele  tientallen zijn van harte welkom.
B lijf dus niet achter, maar doe m ee.
Het gaat om het behoud van Uw buurt a ls woonbuurt 
m et voor ٠١١$ betaalbare huren.
Het gaat om beter onderw ijs- en rekreatiem oge- 
lijkheden voor uw kinderen.
Het gaat om betere voorzieningen voor onze be-  
jaarden.

P .H . C urière sr .  
V oorzitter ^-W -S.

buurt van de D irekteur-G eneraal voor V olkshuis- 
vesting . Samen m et de direkteuren van V olkshuis- 
vesting  van Am sterdam , Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht, hun ambtelijke aanhang en de ambtelijke 
p rojek t^ oep  Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.
Na een wandeling door de buurt en een bezoek aan 
een vierta l gezinnen, zou in het gebouw van het 
wijkcentrum van gedachten worden gew isseld  m et 
bestuursleden van het Com ité.
Voor het gebouw werden de heren echter opgewacht 
door een 20-tal vrouwen met spandoeken. De reeds  
op straat begonnen d isk u ssie  werd binnen voortge- 
zet, daar was geen ontkomen aan. En w ie kan b e-  
ter  de problem en van a lle  dag aan de orde stellen  
dan de huisvrouw ؛?
Z elfs het u trech tse  direkteurtje, die dacht een  
der vrouwen schaakmat te  zetten kreeg de kous op 
de kop. Tegen de sim pele doch waardige taal van 
deze arbeidersvrouwen is  dit intellekt n iet opge- 
w assen . Klaar en duidelijk werd deze heren aan 
het verstand gebracht hoe de huisvrouwen over de 
Renovatie-problem atiek denken en dat zij ze lf wel 
zullen bepalen w elke huren zij kunnen en w illen  
betalen maar zeker geen Bijlrnerm eerhuren voor 
tweede hands opgeknapte woningen.

NIET OPNIEUW  BEGINNEN
Onder degenen die m et lede ogen de tot stand geko- 
men eenheid aanzien en verwacht hadden dat nu 
m oeizaam  opnieuw begonnen zou worden, moet 
w el te leurstelling  heersen . Voortbouwend op de 
verworvenheden van de voorm alige ak tie^ oep en  
gaat het Comité haar w eg. Het bestuur van het Co- 
m ité is  inm iddels uitgebreid tot 17 personen, w aar- 
onder 2 vrouwen.
Na besprekingen is  samenwerking tot stand geko- 
men met het Wijkcentrum "Spaarndam" w a a r  in de 
wijkraad thans 8 com itéleden zitting hebben en 
zieh een goede samenwerking ontwikkelt -  verder

£ r  is  vee l gebeurd na ن؛ل septem ber. Na een b e-  
wogen v e ^ d e r in g  kreeg op deze datum het Com i- 
té W ijkverbetering Spaarndammerbuurt gesta lte . 
Hierm ee werd een streep  gezet onder de verd eeld -  
heid in onze buurt.

Was de "Gezamenlijke Aktiekrant" die rond de tot- 
standboming van het Comité het اال؛،أا zag, reeds  
een visitekaartje waarm ee eer werd ingelegd, de 
entree, de w ijze waarop het Comité zich op 2 ok- 
tober j .1 . aan de buurt presenteerde, was in de 
ware zin des woords een u n icu m -

De dem onstratieve tocht door de buurt die door 
het Brandpunt-interview en drie radio interview s  
(K .R .Ö . -  V . A . R . A .  -  V . P . R . O . )  tot in a lle  hoe- 
ken van het لص؛ا bekendheid kreeg , heeft a ller  r e s -  
pekt afgedwongen. Het door de pers geschatte aan- 
tal van plm 400 demonstranten, de instem m ing  
van de vele  honderden langs de w،؛g (die zeker bij 
een volgende m anifestatie eveneens van de partij 
zullen zijn) toonden aan, dat m iddels deze dem on- 
stratie  tot uiting werd gebracht wat onder de bewo- 
ners leeft.

Van grote betekenis was de deelnam e van enkele 
jeugdclubs, die luidkeels verkondigden onder w e l-  
ke, vaak erbarm elijke, omstandigheden de jeugd 
haar sportaktiviteiten moet beoefenen.
Bejaarden vroegen gehoor, w inkeliers toonden hun 
so lidariteit en riepen op tot deelnam e aan de m ani- 
festa tie  m iddels affiches in de etalages, kortom , 
gezegd kan worden dat zaterdag 2 oktober 1971 in 
het teken stond van de Spaarndammerbuurt.

VROUW EN LIETEN ZICH 
GELDEN
Van even grote betekenis is  hetgeen vooraf ging 
aan de tweede oktober, n. 1. het bezoek aan onze
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is  het het komité bekend, dat er  enkele wethouders 
zijn die denken aan doorvoering van de huurharmo- 
n isa tie . Hoe gaat het verder m et de aflopende (?) 
ه زا ekt- of individuele huursubsidie? Tegen die tijd 
zijn het geen woningen m eer van de b©vengenoemde 
huurklasse, maar dan zijn de huren /  200, — tot 
ƒ ^٠٥, — geworden en welke arbeider kan dat nu 
betaien, terw ijl de regering to،؛h al aan de lopende 
band aanslagen doet op zijn leven sp eil. Wie zijn 
het die zich het recht toeëigenen om 17% van het 
bruto inkomen aan huur te e isen ?  De heer C uriére 
stelde dat de arbeiders ze lf w el zullen uitmaken 
wat zij ann huur k u n n e n  en w i l l e n  betalen, en 
niet de eerste  de b este m in ister of wethouder.
In o ffic ië le  rapporten is  vastgelegd, dat het gem id- 
delde bruto in k o m en  in deze buurt n iet boven de 
ƒ 1 0 , 0 0 0 , — per jaar komt. Men geeft daarbij toe 
dat onder deze omstandigheden zé lfs  17% geen  
haalbare kaart is .

een bekentenis
In zijn »̂،١١٠٠١١١ -  want daar draaide het op uit -  
z e i de wethouder dat hij had verwacht 'tyelw illen- 
de en vriendelijke" m ensen to zullen vinden, maar 
het tegendeel was waar, hij ontmoette slechts on- 
rustige en kritisch e bewoners.
De heer Kuypers had zeker gedacht m ei slagroom - 
hoorns te worden onthaald, nadat hij daags tevoren  
m et zijn vrienden had getracht ^en huurverhoging 
van 19% op de schouders van huurders van gem een- 
tewoningen af te  wentelen.
Na het stellen  van een aantal algemeenheden v e r -  
klaarde hij
de huurharmonisatie zo sociaal mogelijk te 

zullen hanteren, waarmee hïj dus toegaf aan 

de wensen van de minister tegemoet te zul- 

]en komen.

Kennelijk w eet onze wethouder de weg om van iets  
a - s o c i^ l s  toch nog iets  sociaa ls to maken.
Hoe het ook zij, duidelijk is  wel dat alleen  de h u is-  
baas er wel bij zal varen.
De wethouder vertelde ook nog dat de woningbouw- 
verenigingen als trekpaarden voor de renovatie 
in de partikuliere sektor zouden dienen.
Bekend is , dat men aan de huiseigenaren hogere 
prem ies in het vooruitzicht w il stellen  (van onze 
belastingcenten) om ze  op die manier tot renova- 
tie  te  dwingen ( I ), daarna mogen ze van ons w eer 
m eer huur eisen
Na afloop van deze trok het gezelschap
naar de proefwoningen in de © ostzaanstraat. Daar- 
over hoort u m eer in de volgende krant.
V ast staat w el, dat de wethouder bij de ve le  aan- 
w ezige arbeidersvrouwen geen goede beurt heeft 
gemaakt.

VROUWEN IN  SPAARNDAM
EN DAARBUITEN reik hoogkamp

dat de onderw ijzers die nu to zwaar zijn belast, 
m eer aandacht kunnen geven aan de ’ ’
Schoolgeld heffen op het voortgezet onderwijs, wat 
Van Veen wil ,  zal tot gevolg hebben dat onze (ar- 
beiders)kinderen de dupe dreigen te worden van 
een bezuiniging, wat verder leren  zal ’
Laat staan dat ze later verder kunnen gaan stude- 
ren, omdat ook daar de regering de " 
verhoogt en verlaging van de studiebeurzen in stelt. 
Heel belangrijk is ,  dat op a lle  scholen een goede 
oudercom m issie tot stand komt, die n iet alleen  
feestjes  en uitstapjes organ iseert, maar die naar 
buiten treedt door de ouders te betrekken in pro- 
blem en, die nu vooral er  zijn in het onderwijs, en 
a lle s  wat daarm ee samenhangt to bespreken. Zo- 
dat we gezam enlijk m et het onderwijzend p erso -  
neel zullen vechten tegen de verslechterin gen  van 
de regering op het onderwijs.
Gelijke kansen voor iedereen.
Zo betekent b . v .  het afrem m en van een aantal stu -  
denton, dat het voortgezet onderwijs m et een nog 
groter tekort aan leerkrachten komt te zitten. Meer 
onderwijzend personeel zal en moet er komen, om  
tot betere resultaten te ١٢٨١٦٦en voor iedereen. 
V rijstelling  van m ilita ire  dienst voor onderw ijzers, 
m eer scholenbouw, m eer gym nastieklokalen, kort- 
om geen heffing van schoolgeld.
Dit geldt; van kleuterschool tot u n iversiteit.
2 november in utrecht heeft w و el bewezen hoe wij 
over het onderwijsbeleid denken, lie fst 45.000  
m ensen waren op de been om te protesteren , ©ok 
de Spaarndammerbuurt was aanwezig, door de O U -  
d ercom m issies georganiseerd, reden wij m et twee 
v o lle  bussen naar u trecht, om ook onze kracht bij 
to zetten van d ^ v e ^ e c h to r in g e n  op het gehele on- 
derw ijs door de regering B iesheuvel.
T enslotte w il ik besluiten, a ls huisvrouw uit de 
Spaarndammerbuurt, mij te richten tot de vrouwen. 
II weet en zal het eens zijn, dat de problemen die 
er  zijn, waar nodig verandering in m oet komen, 
niet door mopperen in de huiskam er of tegen een 
buurvrouw zullen veranderen. Door te komen ٨-■»-*)'• 
vergaderingen, scholen of wat voor een bijeen- 
kom st dan ook, waar al onze problem en besproken  
worden, u bewust m oet zijn, dat ook wij vrouwen 
hun inspraak kunnen en moeten geven.
Zorg er dan voor, dat men onze meningen zal ho- 
ren , zodat wij vrouwen naast de mannen zul len 
vechten, om van een onleefbare buurt naar een 
leefbare buurt te komen.

BETERE
WONINGEN TEGEN 
BETAALBARE 
HUREN

Wordt het niet tijd, dat wij als vrouwen ook s te l-  
ling gaan nemen tegen de bezuinigingen van de r e -  
gering B iesheuvel?
Nu hoor ik u al zeggen, dat is  politiek, dat vinden 
wij zo m oeilijk . Vindt u het niet veel m oeilijker, 
als u aan het einde van de week ziet wat u van uw 
loon hebt overgehouden? En dat is  niet v ee l, nee 
we komen zelfs  te kort-
De enorme prijsstijgingen, waar wij vrouwen da- 
gelijks m ee to maken hebben, betekent ook p o li- 
tiek , de feiten m erken we in onze portem onnee.
De regering zegt: we moeten bezuinigen, want er 
is  een tekort op de begroting. Dat doen ze dan ook, 
over de ruggen van de arbeiders, door middel van 
huurverhogingen, heffing van schoolgeld bij het 
voortgezet onderwijs, prijsstijgingen, B . T . W.  
verhogen, o . a .  van 4% tot 14% op e lec tr ic ite it , 
w egenbelasting, ziekenfonds, kijkgeld, enz. enz . ,  
en notabene wil de regering ook nog de lonen m a -  
t i g e n .  Want het geld m oet toch ergens vandaan 
komen, zegt Barend B iesheuvel.
Maar waar het geld vandaan MOET komen, en 
waar het zltj dat zijn de groto ondernem ers die 
elk jaar w eer grote vette winsten maken door te 
profiteren v a n ء،اااا  arbeid, maar die worden niet 
aangepakt.
Miljarden steekt de regering in defensie, om zo -  
v ee l m ogelijk de m odernste wapen؛؛ te  kunnen pro- 
duceren (daarvoor is  altijd geld).
Moeten wij vrouwen hier niet onze stem m en laten  
horen? En eisen: geen geld voor de N. A. V . © , , 
m aar voor onderw ijs, woningbouw, bejaardenzorg, 
hogere lonen, m eer recrea tie  voor de jeugd en b e- 
ter£  beveiliging voor de kinderen, vooral ook in 
de Sp^'rndammerbuurt. Geld moet er  komen voor 
onze woningen die nodig verbeterd moeten worden, 
tegen betaalbare huren.
Een beleidsplan m oet er komen voor vernieuwing 
van het onderwijs, d. w.  z.  k leinere k lassen , zo -
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een halve eeuw ,t zelfde liedje
ook de gem eente een beroep op het kom ité hadden 
gedaan om m ee te werken aan het overleg m et hun 
leden/huurders over door to voeren renovatieplan- 
nen.
Hij stelde a ls voorbeeld de renovatie die "Eigen 
Haard" in de W atergraafsm eer en Roehdale door- 
voeren en die gepaard gaan m et toepasselijke huur- 
verhogingen. Wat daar gebeurt w illen  de Spaarn- 
dam m ers ook w el, maar in tegenstelling m et h et-  
geen voorheen was toegezegd, wordt nu al gesp ro-  
ken over huren variërend van ƒ 125, — tot ƒ 165, - -  
kaal, w aar, a ls deze renovatie zou doorgaan, in- 
tussen  de nodige huurverhogingen boven op zullen  
kom en. Bovendien worden er pogingen gedaan om 
de huurbelasting opnieuw aan de orde to stellen  en

BEKENTENIS
openstelling van proefwo- 
ningen en de bekentenis 
van weth. kuypers
Op 9 decem ber j.1.  verzam elden zich in het g e -  
bouw van het wijkcentrum een aantal genodigden, 
waaronder de wethouder van V olkshuisvesting,
L . Kuypors, die het proefportiek van de woning- 
stichting "Patrimonium" o ffic iee l zou openstellen. 
Nadat de voorzitter van het wijkcentrum, de heer  
V ogel, dc bijeenkojmst had geopend, gaf d rs . V een- 
kamp een overzicht van de renovatieproblem atiek  
en do w ijze waarop het stichtingsbestuur verm eent 
de zaak te moeten aanpakken. Daarbij werd g e -  
ste ld , dat er  zoveel m ogelijk tegem oet gekomen 
zou worden aan de wensen van de bew oners.
De heer F . V ersluys, voorzitter van de bewoners- 
k om m issie  "P^rim onium ", bracht daarna in krach- 
tige bewoordingen de wensen van de bewoners onder 
de aandacht van de aanwezigen. Hij legde daarbij 
de nadruk op de u itslag  van een gehouden enquête, 
die duidelijk aantoonde, dat een grote m eerd er-  
heid een hoge renovatie zonder m eer afw ees. Na- 
dat hij naar voren had gebracht dat de huidige b e-  
woners niet in staat zouden zijn de thans genoem - 
de huren to betalen, stelde hij dat bij doorvoering  
daarvan op verzet gerekend m oest worden. Tevens 
hekelde hij tol de handelwijze van het gem eentobe- 
stuur, dat het kennelijk n iet nodig acht de hen to e -  
gezonden brieven to b ea n t^ o rd en .

de huurder beslist zelf
Daarna was het woord aan de heer P. H.  C urière, 
voorzitter van het komité w ijkverbetering "Spaarn- 
dammerbuurt". Hij dankte het stiehtingsbestuur 
voor de uitnodiging en w ees op de samenwerking 
die al geruim e tijd bestaat. Verder verklaarde  
hij dat reeds m eerdere woningbouwverenigingen en
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Op pagina 3 van deze krant onde^ "Vergoeding verhuiskosten orahoog" is 

een zeer stokende fout geslopen«

Hier dient te worden gelezen dat de vergoeding voor hen die wegens 

SLOOP hun woning moeten verlaten, is verhoogd van / 0 0 ءا م -و ,- naar 

ƒ. 0 0 0 و. ,- waarmede gelijkertijd de mogelijkheid tot het sluiten van 

een renteloze lening ad ƒ» 1.000,- is komen te vervallen,

In renovatiegevallen zoals o.n, bij W.A.S.P. - Het Westen - Patrimonium 

en Gemeentewoningen, bedraagt het bedrag nog steeds /. 1 .250,-o 

Door vertegenwoordigers van de C»F»N„ is in de gemeenteraad voorgesteld 

ook in deze gevallen het bedrag te verhogen tot fa 0 0 0 و. ,-.

Naar verluid zouden naar aanleiding van dit optreden door de gemeente 

stappen bij Den Haag ة1لثت  gedaan? dat o^k bewoners die tijdelijk hun 

huis moeten verlaten in aanmerking kunnen Jcomén voor een tegemoetkoming 

in de (vele) kosten die drie duizend gulden zullen bedragen»

Het is nog niet bekend wanneer een dergelijke voordracht zal worden 

g e p u b l i c e e r d .

H e t  B « s t u u r .



Eigen Haard ren©veert in 
de Watergraafsmeer

maal wilden za terug, ؛١٥٠١٠٠) ام<ا ٠٠٠٠١١١١٢  
was ٠٠» ander huls van de vereniging ٠٠ 
betrekken buiten de ١٧٠٠٠٢٠٢٠٠۶ ٠٠٢٠̂ , voor 
wie opzag tegen het tweemaal vê ufcen op 
kô e termijn.

In de aanloopperiode )٠ het ver،cha؛dene 
keren langer geweest, maar als de operatie 
eenmaal goed draalt, dan ٨١٠٠، )١٠؛  ook 
korter kunnen.
٧٠٠٢ de koeten, die bet tijdelijk ٧٠٢١٠١٠٨ 
van de woning meebrengen, ontvangen de 
beworora 1250 gulden.
□٠ eerste huizen zijn nu vernieuwd, en de 
bewoners zijn er ٠٠٠٢ terug. Vrijwel ه11ح

Het eerste grote renovatieproject van Am- 
sterdam Is onderweg.

Eigen »٢٨١٠٧١٠ <In de Watergraafsmeer v 
.1925 Haard 522 laagbouw woningen uit 

hulzen krijgen nieuwe daken, dakgoten, ٥٠ 
schoorstenen, ventllatlegaten, een nieuwe 

,riolering en betere dakkapellen 
,allemaal onder het grote onderhoud ه»-اهه|ا 

bovendien is er voor de bewoners een °°'٧ 
pakket verbeteringen, die ze kunnen krijgen 

24,40 per maand meer م als ze bereid zijn 
huur te gaan betalen. Het Is een hele lijst 

de wonin- راه van verbeteringen: Schuren 
gen, betere ramen, zachtboardplafonds, gas- 

nd!en nodig,؛ ,leidingen naar de huiskamer 
ttontacten, behangen, een douche,؛meer sto 

wastafels en een nieuwe keuken, 
kost achteneenhalf miljoen ™»؛Het hel® ka 

gulden. Het aannemingsbedrijf Productie- 
 stroom □It Naarden voert het uit, architect ا

het bureau H. van Stralen uit Zeist. ٠< 
tot 1. ٠٧٠٠٣ و■ het wsrk begonnen ٨١٠١ In
-22 woningen zijn ver4 له1ه >؛ jaar zullen 
-bewoner* tijden« de In ٨١٠٧٠١١. ٠٨٠١١١٠١ ١١٠ 

In hun huls kun- ٨١٠؛ rijpende vernieuwing ء 
. ٨٠١١٢ ٠٠٨ rhulz«n zo tljdelljk؛؛nen ،)lljvon v

woning in de buurt.
leeg- ٠، gen Haard£؛ Januari had ١ Sedert

-In W atergraafsmeer op ااالار(س؛مر[ا komende
 ٠٠٠٠٠٠٢٠. Het bestuur had geluk؛ £٢ ™؛ء

٨١٠٨ men voldoende woningen leeg, zodat 
rui de béschikking heeft Over zo'n و؛هماا

□٠٠١٠٠٠ moet (٠٠٨١٠ wlwelweningen. Dat
de vernieuwing op volle toe- م)ه tot v^ftlg

ran draalt, □aama zal hat ٠٠٠٢ ااااءه؛هاءو<
dalen.

det de bewoners ven ,و«؛اسهءظ Het 1« de 
huizen worden opgeknapt, ongeveer ءا> wie 

.Meenden In een wisselwonlng blijven 1اا،،م

B ij'؛ artik el '*Eigen haard ren oveert in de W atergraafsm eer”

Het bovenstaande lezen  wij in "Onder dak" num m er 5, een  tw ee -  
m aandelijks voorlichtingsb lad  van een negental w oningbouw vereni- 
gingen.
H o e v e e l  b e w o n e r s  v a n  d e  S p a a r n d a m m e r b u u r t  zou- 
den op een  d ergelijk e  w ijze  hun woning gerenoveerd  w illen  zien  
bij zo'n  h u u rv erh o g in g ? .. .  we denken v e len .
M a a r . . . .  wat m oet er  w el om gaan bij de huurders van "Eigen 
Haard" aan het ؛Jpaarndam m erplantsoen ? Zij kennen a llen  lekkage, 
gam m ele  waranda, hekken en v lo eren , gesch eu rd e m uren, deuren  
en plafonds, reed s een  aantal door het G . E . B .  afgekeurde e le c tr i-  
c ite its le id in g en  en z. enz.
واة  w achten m et sm a rt op een  renovatie  zoa ls  in de W atergraa ls-  
m e e r . E r behoeft n iet te  worden gezegd  dat er  geen  bouwvakkers 
zijn , want d ie worden op d it m om ent -  0 schande -  a ls w erkeloos  
bij het arbeidsbureau in gesch reven .

SFI3KERS HET KOPPEN

BESTRATINGS- 
WERF ONTRUIMD
Na een half jaar aktie te hebben g e v o e d  tegen de 
gem eente is kom ité wijkverbetering erin geslaagd  
om het binnenterrein Zaanstraat, Spaarndammer^ 
plantsoen, W orm erveerstraat vrij te krijgen van 
hinderlijke bedrijven (lawaai overlast).
Na eerste  een vergadering te hebben georganiseerd  
voor de betrokken bewoners is  er door het komité 
een enquête gehouden. Dft om de wensen en id ee -  
en over het op te knappen binnenterrein op dem o- 
kratische w ijze te kunnen verzam elen en bundelen. 
Het resultaat van de enquête was overweldigend.
De m eeste  bewoners ^ ld e n  de uitgereikte form u- 
lieren  in. Sommige bewoners maakten situatie te -  
keningen van hoe het binnenterrein er  uit zou m oe- 
ten zien .
Als gevolg hiervan zal de heer Pem m elaar van de 
gem eente dienst beplantingen in overleg  m et de 
gevorm de bew onerskom m issie de resultaten van 
de enquête u itoerken en bekijken in hoeverre be- 
paalde ideeën uitvoerbaar zijn.

0NDERW13S-
?RBTEST

Op 29 november organiseerden aktieve ouderkom- 
m iss ie s  van o . a .  de Jacob van H eem skerkschool, 
met steun van komité wijl̂؛ r b e te r in g , een bus-  
tocht naar de jaarbeurshallen in u trech t. Een 
honderdtal buurtbewoners (ouders, grootouders, 
onderwijzend personeel, studenten en werkende 
jongeren) sloten zich in utrecht aan bij de groot- 
sté onderwijsdem onstratie die ooit in Nederland 
gehouden is .  Dit om te protesteren tegen de on- 
derwijsplannen van de regering B iesheuvel. De 
grote opkomst uit onze buurt geeft overduidelijk  
aan, dat steeds m eer mensen uit de buurt zich be- 
wust worden van het feit dat het onderwijs verb e- 
terd moet worden. D es te groter wordt nu de س  
van het komité w ijl^erbetering en de ouderkom- 
m iss ie s , om sâm en met het onderwijzend p erso -  
neel er zorg voor te dragen dat het onderwijs in 
de Spaarndammerbuurt verbeterd wordt, dat de 
kinderen uit onze buurt gelijke kansen krijgen als  
kinderen uit de rijkere m ilieus en buurten.
E r  z a l  e e n  a k t i e f  o n d e r w i j s f r o n t  in  
o n z e  b u u r t  o p  p o t e n  g e z e t  m o e t e n  
w o r d e n  o m  n o g  m e e r  o u d e r s  b i j  d e  
o n d e r w i j s p r o b l e m e n  t e  b e t r e k k e n .  
Hierbij kan het onderwijzend personeel een belang- 
rijke rol spelen.
Het gaat er tevens om aktie te blijven voeren tegen  
het slechte onderwijsbeleid van de regering in de 
komende jaren.

UERKEERSN00D- 
VERKEERSDOOD
Het minim um -eisert pakket voor wijkverbetering, 
is  door de ambtelijke projektgroep als uitgangs- 
punt geaksepteerd voor verdere gesprekken met 
het kom ité. Binnenkort gaan bu>tf tbewoners en g e -  
m eente-artbtenaren een wandeling door de buurt 
maken om aan te wijzen waar verbeteringen kun- 
nen worden in g é b r a c h t. Er wordt in eerste  in- 
stantie gedacht aan het plaatsen van m eer telefoon- 
cellen , verfraaiing plantsoenen, verbetering van 
de verk eerssih ia tie . In het bijzonder de steeds 
groter wordende verkeerschaos heeft de aandacht 
^»١١ het kom ité.
O n z e  b u u r t  b e h o o r t  z o  s n e l  m o g e l i i k  
~ t e  w o r d e n  t e g e n  h e t  g e w e l d -
d a d i g  o p t r e d e n  v a n  v r a c h t -  e n  a u t o -

Al m eer dan twee jaar wacht de Spaarndammer- 
buurt op de beloofde verkeersbeveiliging op de 
kruising Tasm anstraat/Spaarndam m erstraat. Ook 
op andere noodzakelijke verkeersvoorzieningen  
heeft het komité de verantwoordelijke instanties 
attent gemaakt m iddels een eindeloze stroo؟n brie-  
ven. De verantwoordelijkheid voor dodelijke of 
ernstige verkeersongevallen in onze buurt met na- 
me in de Spaarndammerstraat, ligt bij die instan- 
ties  of personen, die س al jaren weigeren te ant- 
woorden of in te gaan op de voorstellen , wensen  
en ideeën van de buurt.
A ls het zo doorgaat zal kom ité wijkverbetering  
noodgedwongen.moeten overgaan tot andere akti^- 
vorm en.

Chr. de Vries

NB» MEER 
WONINGEN
Inmiddels is  een andere e is  van het komité in b e-  
handeling genomen door de gem eente-am btenaren, 
De buurt w il niet alleen  bejaardenwoningen, maar 
ook goede en goedkope arbeiderswoningen. Pas 
dan kan hei komité genoegen nemen m et de sloop  
van verrotte huizen.

VER&OEDING
VERHUISKBSTEH
0 M H 0 0 0
Komité w ijkverbetering "Spaarndammerbuurt", de 
huurdersverenigingen en bew onerskom m issies, 
hebben ln het verlederc herhaaldelijk naar voren  
gebracht dat de verhuisvergoeding bij gedwongen 
verhuizingen vee l en v ee l te laag is .  Men e iste  
m iddels een aantal brieven aan de gem eenteraad  
drastische verhoging van deze vergoeding. In ok- 
tober is  deze e is  overgenom en door L. Wildeman 
( C . P . N .  ) in de gem eenteraad en door w . van het 
Schip in de tweede kam er. Het resultaat mag er  
w ezen؛

De verhuisvergoeding wordt verhoogd'van ƒ 1250, -  
tot maar lie fs t ƒ 3 0 0 0 ,- . Hier dus een suksesvol 
optreden van parlem entaire en buitenpa^iementai- 
re  oppositie. Het is  te hopen dat dit bij andere 
kw esties ook zo gesm eerd  zal lopen.

NIEUWE 
W0NIN6EN
De enorm e aktiviteit, die het kom ité w ^kverbete- 

ıdmi-؛ ring "Spaarndammerbuurt" m et steun van de 
nistratie van het wijkcentrum de afgelopen maanden 
ten toon heeft gespreid , heeft geen windeieren op-
geleverd.

De resultaten  die het kom ité geboekt heeft zijn zon- 
De dem onstratieve optocht ؛der m eer grandioos 

QP 2 oktober heeft zeer  zeker invloed gehad op het 
en van،ه ؛ beleid وا  van gem eente eji r ijk . Im m ers 

de ve le  wensen stond op de p riorite iten lijst van de 
buurt dat er op korte term ijn b^ ard en w on in gen 
gebouwd dienden te worden. D eze wens werd o . a. 

oktober via radio, t . v .  op straat op strijdba- ة op 
re  w ijze kenbaar gemaakt aan de bevoegde instan-
t ie s.

D rie dagen nâ de dem onstratieve tocht werd door 
de gem eente gehoor gegeven aan de bouwwensen/ 

i ld.؛،؛h،؛e isen  van het kom ité en was de overwinning h 
Op 5 oktober deed de k om m issie  voor Publieke 
Werken en Stadsontwikkeling eer، voorstel aan de 

beschikbaar te s te l- ,- -٠٠٠ ,gem eenteraad om ƒ 175 
len voor een schetsonfaverp voor de bouw van be- 

ja a ^ n w o n in g en , m et daaraan verbonden de bouw 
n (bestemd؛van een sociaa l-m ed isch  dienstcentru 

voor a lle  buurtbewoners.)
Inmiddels IS het krediet verstrekt door de gem een- 

teraad. (De w ijze waarop later een en ander in de 
p ers is  gekomen heeft niet dé goedkeuring van het

kom ité.)

De m ensen die op 2 oktober aan de kant stonden of 
m oedeloos waren geworden door het ve le  gepraat, 
hebben hierin ongelijk gehad.

D o o r  e e n h e i d  i n  a k t i e  è n  o n d e r h a n d e- 
l i n g  h e e f t  h e t  k o m i t é  b o v e n v e r m e l d  
s u k s e s  b e h a a l d  en daarm ee aangetoond, dat 

n vóór en fn het kom ité geen zin loze aange-؟^erk 
legenheid is ,  maar dat het een b elan ^ ijk e  bijdra- 

levert aan de broodnodige w ijkverbetering. ،؛g

De werkgroep "bejaardenvoorzieningen", die een 
zelfstandig onderdeel vorm t van het kom ité, gaat 
nu in samenwerking m et een aantal buurtgezinde 
architekten overleggen hoe de bejaardenwoningen 
eruit moeten zien en op welke plaats deze wonin- 

gen gebouwd kunnen worden. Dit zal nog wel tot 
v ee l d iskussie  leiden in de buurt.
Komité w ijkverbetering zal er zOrg voor dragen 
dat de bejaarden en bejaardenorganisaties inspraak 

,krijgen in deze b eslissin gen
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administratie: Polanenstraat 90 tel. 248855

lïE  SOCIAAL 
RAADSMAN,
Zaanstraat t/o 97, tel. 227854

Goede raad is duur.

De beste raad is kosteloos

Op het adres Zaanstraat t/o 97 houdt de 
$©ciaal Raadsman zitting voor de bewoner؟ 
van de Spaarndammerbuurt.

^ رأ  geeft ٧ voorlichting en advies bij al- 
lerlei persoonlijke problemen.
Samen met ٧ wil hij nagaan of er ook in ٧٠٢ 
geval een oplossing is.

Wat kan hij voor ٧ doen??

u helpen uw reohten te kennen en te verwe-

٧ d e؛weg wijzen in het doolhof van talloze 
instellingen, van wetten, regelingen en 
verordeningen; Bemiddelen, indien ٧ zieh 
onjuist behandeld voelt door personen ٠ ۴ 
instanties;
Gewoon eens vertrouwelijk praten, als u 
dit wenst.

Wanner houdt hij spreekuur ??

Iedere maandag- en donderdagohtend van 
 tot 12 uur en iedere maandagavond van و
half 7 tot 8 ٧ ٧٢.

DEJEUGDWIELERRONDE
VAN
»SPAARNDAM*

om de prijzen op te  halen. ¥ ؛١١٦  deze §een-w oorden- 
m aar-daden-m ensen moeten er m eer in de buurt 
te vinden نق;أ،ل , dan kom^n we ooi؛ m et de w ijkver- 
betering sn eller  tot zaken doen.
Verder een woord van erkentelijkheid en dank aan 
de heer v . d .  Linden voor zijn spontane m edew er- 
king en de rennersklub U ly sse s , w elke getoond 
heeft een zeer  belangrijke rol te speien  op het g e -  
bied van de jeugdsport.
T enslotte w il ik a lle  andere m edew erkers hartelijk  
dank zeggen, aism ede de D irectie  van Seven Up, 
die de geluidswagen ter b ech ik k in g  steld e.
De ve le  reakties uit de buurt hebben mij gesterkt 
in de gedachte dat een dergelijke aktiviteit veel 
m eer m oet gebeuren. Dus jeugdleiders uit de 
buurt: HIER LIGT VOOR u EEN DANKBARE TAAK 
EN IK ZOU u DERGELIJKE AKTIV1TEITEN GAAR- 
NE AANBEVELEN.

F . J . M .  van Beek 
Spaarndammerplantsoen 16'

OVERBLIJVEN tussen 1 ZenZ
kost u maar anderhalf uur per dag. Heeft u een 
kind, dan kunt u dit natuurlijk meebrengen zonder 
dat het m oet betalen.
W eet u iemand die m issch ien  tijd heeft, vraag het 
hem of haar dan en geef het door aan Ons Huis of 
aan de school.
Het hoeft echt niet voor a iie  4 dagen, u kunt ook 
voor 2 of 3 dagen komen helpen.

INVULFORMULIER

Zet een kruis in het vakje wat voor u van toepas- 
sing is .
Ik geef mijn kind(eren) op voor overblijven op 

maandag O

dinsdag o
donderdag 0
vrijdag o
naam kind:

te l.
naam kind: 
a d res:

Ik zal alleen zo nu en dan van overblijven voor 
mijn kind gebruik maken o
Ik w il helpen bij het overblijven op

maandag 0

dinsdag o

donderdag 0

vrijdag o 
Uw naam:
Adres: tei -:

D eze strook m eegeven naar schooi: 
van Noordtschool 
W iilem Barentszschool 
Jac. v . H eem skerkschool
of afgeven aan het Kiubhuis Ons Huis, Nova Zem- 
biastraat 90a, te i. 2473 ل6م

UW KIND KAN TUSSEN 12 EN 2 OVERBLIJVEN 
IN ON® HUIS, NOVA ZEMBLASTRAAT 90a

INITIATIEF VAN HET KLUBHUIS "ON،؟  HUIS" EN 
DE LAGERE SCHOLEN IN ONZE BUURT
EN LATEN WE ZEGGEN EEN GEWELDIG TNTTTA-
TIEF.

EN w a a r o m ?

Op onze scholen is  geen أ،سءه overbl ijfmogel ijk- 
heid. Natuurlijk blijft er tussen  de middag wel 
eens een kind over, maar dan zft hij of zij m e e s -  
tal zonder toezicht in de k ias.
NU GAAT HET KLUBHUIS "ONS HUIS" HET OVER- 
BLIKTEN VERZORGEN. De leerlingen  zijn dan 
tussen  de middag in het kiubhuis.
EN WAT GEBEURT ER NOG MEER?

De kinderen gaan onder toezicht van en naar school. 
Het verkeer is  voorai voor kinderen gevaariijk, 
daarom worden de leerlingen afgehaald van sehool 
en w eer teruggebracht. Op .؟ traat dus altijd onder 
toezicht van een volw assene.
WAT GAAT HET KOSTEN?

Er is  overbiijven op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag. Al deze dagen overblijven kost 2 gu l- 
den per w eek. Zo س  en dan ©verblijven kost 75 
cent per keer.

WAT DE KINDEREN MEE MOETEN NEMEN.
A lleen brood en fruit, want op het kiubhuis krijgt 
iedere leerling  een gias m elk.
E N . . .  WAT DOEN DE K I^ E R E N  NOG MEER?

"Ons Huis" heeft een speeliokaai en een sp e e l-  
plaats. Er " poppen, blokken, g e z e l-
schapsspelen , een zandbak en nog vee l m eer. Uw 
kind hoeft zich dus echt niet te vervelen

EN NU GAAN WE u IETS VRAGEN.
Het kiubhuis heeft geen m ensen genoeg om het 
overblijven te  verzorgen . Zo vragen wij Ouders 
of andere volw assenen hiervoor. Dit werk wordt 
betaaid, het hoeft echt niet voor n ie ts . Heeft u een 
paar dagen in de week tijd, geeft u dan op. Het

Bij de oprichting van het kom ité wijkverbetering  
leefde bij mij de gedachte dat wij niet alleen  onze 
woonsituatie moeten verbeteren maar ook de lee f-  
baarheid door verschillend،؛ aktiviteiten vooral 
voor de jeugd.
Een gesprek m et de heer A. v . d .  Linden van het 
W jkcentrum "Spaarndam" over het organiseren  
van een jeugd-w ielerronde gaf mij de hoop, dat dit 
te  rea liseren  w as. Ik bracht een gesprek op gang 
m et de heer De V ries van de rennersklub U ly sses  
en de heer v . d .  Linden, waar afgesproken werd 
dat U ly sses  de organisatie van de ' op
zich zou nemen en de heer v . d .  Linden de noodza- 
kelijke politie-vergunningen zou aanvragen, terwijl 
de heer Hendriks zich belastte m et de w inkeliers 
te verzoeken prijzen beschikbaar te ste llen . Enkeie 
dagen van tevoren werden ,s avonds door de heren  
Hendriks en Haller op al le wagens lang،؟ het ٣٦٣-  
cours briefjes tussen  de ru itew issers gedaan n،et 
het verzoek de rijw eg vrij te maken voor de w ed- 
strijden ٠٢ zaterdag ول oktober des m orgens 0ل uur. 
Het is  de gewoonte van de politie om -  a ls er een 
vergunning gegeven wordt - dagen van te voren و   
borden te plaatsen m et een parkeerverbod voor de 
duur van de wedstrijden. Daar deze vrijdag nog 
niet ter plaatse waren en er ook van de vergunning 
nog niets bekend w as, werd de ongerustheid van de 
h eer v . d .  Linden groot en deze bieek niet onge- 
grond, want bij inform atie bleek dat deze was af- 
gew ezen en dn؛, dit niet door de politie was doorge- 
geven aan het wijkcentrum. Na vee l besprekingen  
lukte het toch nog en werd ons door de politie 
^ a rn d a m m er str a a t  a lle  medewerking toegezegd. 
Voor de wedstrijd ging er een geluidswagen van de 
politie  langs het parcours ٢٢١٧،, het verzoek de b e-  
Wöners te vragen hun wagens elders te parkeren. 
Tot onze grote spijt m oesten we daarna konstate- 
ren dat nog een 50-tal wagens bleven staan. Maar 
٠٠̂  daar w isten de jeugdleiders van U lysses raad 
op، Met een ploeg sterke mannen gingen ?,ij door 
de straten ، ؛١١  daar waar een auto in de weg stond, 
werd deze met man en macht op het trottoir g e -  
zet, hetgeen wel wat spierpijn en rugklachten ten 
gevolge had, maar dat mocht de pret niet drukken. 
Een echte jury, die ook bij grote w ielerw edstrijden  
dienst doet, had zich spontaan geheel belangeloos 
ingezet en uiteraard mogen wij hierbij niet verg e-  
ten de om roeper, die de wedstrijden grandioos 
v erslo eg .

Om 10.30  uur was het dan zover, dat onze w ereld - 
kampioen I,. Loeveseijn  het startschot gaf voor de 
renners van و jaar. Daarna reden de leeftijd sgroe-  
pen van 9-10-11-12  en 13 jaar. ~  was
er ook een wedstrijd voor de jeugd van de Spaarn- 
dammerbuurt op gewone jongens fietsen  en ٠١١١ het 
hen gemakkelijk te maken hadden wij de O liem aat- 
sehappij Calpam bereid gevonden een dertigtal 
sh irts ter beschikking to ste llen .
Er was een echt erepodium voor de eerste  drie 
aankomenden. Zij werden daar door de heer v . d .  
Linden op zeer originele w ijze toegesproken, de 
prijzen uitreikte en met behulp van een echte "ron- 
de m iss"  werden ook de bloem en en de "zoen" niet 
vergeten .
Een woord van dank aan de w inkeliers voor de som s 
zeer  w aardevolle prijzen. Een extra woord van 
waardering is  ook op zijn plaats voor de heer Hen- 
driks, die een week lang alle w inkeliers bezocht



BEJAARDEN HOEKJE
ALGEMENE BOND VOOR 
BEJAARDEN, AFD. 12
Zeer gaarne voldoe 11؛ aan uw verzoek om een  
stokje te sehrijven omtrent de werkzaamheden van 
onze organisatie.
In de eerste  plaats w illen  wij een strijdorganisatie  
zijn voor de verbetering van de levensstandaard  
van de bejaarde mens in al zijn vorm en.
Onze Bond heeft 160. 000 leden en samen m et de 
Katholieke, Christelijke en gepensioneerde am bte- 
naren vertegenwoordigen wij 400. 000 leden en ons 
hoofdbestuur, dat ook zifting heeft in het overkoe- 
pelend lichaam , wordt regelm atig op het M iniste- 
r ie  ontvangen.
Daarnaast ijveren wij ervoor om voor onze leden 
een goede vrijetijdsbesteding te  verzorgen . Zo 
hebben wij in ons klublokaal Nova Zem blastraat 90 
een dam es klaverjasklub, 
een heren klub,
een handwerkklub voor dam es (tussen haakjes: ze  
leveren  bijzonder mooi werk) en we maken sam en  
zeker 4 5 ه  bustochten per jaar en tenslotte orga- 
n iseren  we tolkenjare een vakantieweek.

u  z ie t, wij doen allerhande aktiviteiten. Daarom  
is  het oh zo be]angr؛jk dat alle  bejaarden zich la -  
ten organiseren in onze bond.
KOMT u OOK EENS KIJKEN?

M .A . Rutz, sek retaris

WIJKPOST SPAARND AM/GOUDEN REAEL

Voor Spaarndam bereikbaar op:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9 .30  tot 11.00 uur, in de Sp^^ndam m erstraat
141, te l. 238843.
Voor Gouden Reael bereikbaar op:
dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9.30 tot 11 .00 uur, in de Schiem anstraat 2,
te l. 220514.
Voor hulp en dienstverlening aan bejaarden. 
M edewerkers hierbij gevraagd.

zoveel jeugdig enthousiasm e tegem oet treedt. Het 
was al m et de recente kerstaktie dat zij in deze  
g eest voortijdig, maar daarom zo dubbel welkom, 
kwam a ssisteren  en zich  m eteen in de omvang van 
het werk wilde verdiepen.
u  zult ?,toll afvragen: gaat de KOMMïSSTE RE- 
jAARDEN KONTAKT nu verdwijnen? s te lt  u g e -  
ru st؛ Een overdraeht van bepaalde taken is  nood- 
zakelijk, zoals al direkt de voorziening in h u is-  
houdelijke hulp een effektievere op lossing heeft 
gekregen ٢١٠٠٢ de benoeming ٢®  M ej. Th. Jansen  
a ls  hulpleidster van M evr. Vogelezang en zo zal 
geleidelijk  de samenwerking kunnen uitgroeien.

Wij hebben daarbij alto vertrouwen in de toekom st.

KOMMISSIE BEJAARDEN KONTAKT 
M evr. C. J .  M. P ijnacker-K irch

OPEN HOF ٧٥٥« BEJAARDEN
l e  KERSTDAG

Een aantal samenwerkende p o e p e n , to weten 
de wijkcentra "Spaarndam"

"Gouden Reael"  
"Staatsliedenkwartier"  

het buurt- en klubhuiswerk 
het pastoraal team  Spaarndam m erstraat 9 
de wijkvoorziening voor bejaarden 
namen enkele maanden geleden het in itiatief om in 
4 buurten:

de Spaarndammerbuurt 
rayfin de Gouden Reael 
Staatsliedenbuurt en 
Hugo de Grootbuurt 

een "Open Hof" voor bejaarden, die de eerste  
Kerstdag alleen zouden moeten doorbrengen, to 
organiseren .

De voorbereidingen waren zeer  in tensief.
Mogen wij er een paar noemen:
a سه0 .  ophaaldienst؛
b. gezam enlijke kersttrersiering;
c . gezam enlijk inkopen voor lunch, diner enz.
d . het bezoeken van de bejaarden.
Zo zouden wij nog vee l m eer interessante punten 
kunnen noem en, maar laten wij eens een terugblik  
slaan op de e e r ste  Kerstdag ze lf.
Samen werden ongeveer 300 bejaarden welkom g e -  
heten, een loo vrijw illige  -  veela l jonge -  mensen  
stonden gereed om de bejaarden op hun gemak te 
ste llen , te helpen, een babbeltje te maken, enz . ,  
en het m oet gezegd: ze  d ^ e n  het gew eldig.
HOE WAS HET IN "SPAARNDAM"?

Enorm . Er h eerste  een fantastische stem m ing in 
ons gebouw Polanenstraat 90. Ruim 80 bejaarden 
genoten van
een krtpje koffie m et Kerstbrood; 
een heerlijke lunch;
een leuk program m a m et de tenor Jan Knies, The 
Setnja's en de heer Been a ls pianist, terw ijl ook 
de bejaarden ze lf  zich niet onbetuigd lieten , gezien  
de d iverse lied jes, gedichten enz.
Een "borreltje" verhoogde zeker de stem m ing en 
toen te ca , 6 uur de bel luidde voor het diner was 
iedereen in een ongelooflijk goede bui.
De bejaarden hadden een fijne dag, zo hoorden wij 
overal.
Mogen wij iedereen bedanken, die tot het w elslagen  
van deze dag hebben m edegewerkt.

WIJKPOST
SPAAR^AM /G O UDEN REAEL

Vanaf maart van dit jaar is  de w ijkpest voor b e-  
jaarden in de buurten Gouden Reael en Spaarndam 
aan het werk. In de vorige aktiekrant heeft u kun- 
nen lezen  wat de bedoeling is  van de w ijl^ ost. ئ  
het kort:
doel: verbetering van de voorzieningen in de wijk 

voor de zelfstandig wonende bejaarden.

dit gebeurt door middel van:
-  het geven van inform atie;
-  het vertonen van bemiddeling;
-  het organiseren  van vrijw illige  hulp voor bejaar-  

den die dit nodig hebben,
en tevens door m iddel van: 

het overleggen en sam enwerken m et andere "be- 
jaardenw erkers".

WAT GEBEURDE ER TOT NT! TOE?

Ruim 200 bejaarden kwamen m et één ٥؛  (m eestal) 
m eerdere vragen bij de wijkpost.

B e m i d d e l i n g - Vaak is  hulp van anderen dan de 
wijkpost nodig. De wijkpost legt dan kontakt, zo -  
w el m et ؛؛todelijke instellingen (b .v . G. G. D . , So- 
cia le  D ienst, G ezinszorg, Volkshuisvesting) als  
m et instanties in de wijk (b .v . sociaa l ra a d slie -  
den, de k om m issie  bejaarden kontakt, w ijkverple- 
ging, kerken).
A ls hulp van anderen niet aanwezig is  gaat de w ijk- 
post ze lf  organiseren:

H u i s h o u d e l i j k e  h u l p .  Momenteel werken  
37 dam es uit de wijl{ bij een zeventigtal bejaarden. 
Het is  verheugend dat er  zoveel aanbod vanuit de 
wijk h iervoor i s .  Er is  daardoor slechts een zeer  
kleine w achtlijst.

V r i j w i l l i g e  h u l p .  Een 25-ta l vr ijw illigers  
is  (mee? of minder regelm atig) beschikbaar voor  
'allerhande diensten: boodschappen, karw eitjes, 
bezoek, hulp bij verhuizing.
B o o d s c h a p p e n .  In de vakantieperiode was 
hiernaar zeer  vee l vraag. Daarbuiten w einig. Het 
blijkt dat kinderen en buren dit m eesta l voor hun 
rekening nemen.
V e r h o u d i n g  v r a a g  e n  a a n b o d . Soms zijn 
er vragen waar de wijkpost niet aan ١٢^١١  voldoen,
b .v .  vragen naar verzorging . Soms bieden zich  
m ensen aan en is  er  geen vraag؛
-  iemand w il tim m erw erk verrichten  (overdag) 

bij bejaarden die geen hulp van buren of klnde- 
ren hiervoor hebben, vergoeding in overleg  
vast to sta llen .

-  een bejaarde heer w il m et p lez ier  een boodschap 
voor een ander m eenem en (omgeving Houtrijk- 
straat).

-  Voor k leine w it- of sehilderkarw eitjes bieden  
zich m ensen aan.

De wijkpost houdt zich niet a lleen  bezig m et de 
bovenstaande praktische hulpverlening. Zij is  ook 
betrokken bij toekom stige veranderingen in de wijk, 
m et name de veranderingen voor wat betreft de 
oudere bew oners. Ook voor deze groep zal een  
renovatie grondige verbeteringen dienen in te hou- 
den.

E . M.  Vogelezang-Stoute 
w ijkpostleidster

WELKOM
HARTELIJK WELKOM AAN DE WIJKPOST VOOR 
BEJAARDEN? 

Het is  m et a lle  instem m ing dat ondergetekende de 
stedelijke ontwikkeling voor bejaardenhulp heeft 
gevolgd. Het aantal bejaarden is groeiende, g e -  
paard aan klimmende leeftijd , en in de opvang 
door verzorgingshuizen kan nog niet voldoende 
worden voorzien . Daarm ee stijgt het beroep op 
begeleiding en aangepaste hulp, zoals ،٢١ ؛ ze onder 
andere door de KOMMISSIE BEJAARDEN KON- 
TAKT al ruim 13 jaar vanuit de Houtrljkstraat 22 
is  verleend.

Maar te veel werk m oest m et te weinig ’.fliddelen 
door te  weinig handen worden gedaan. Lang niet 
a lle  nood kon worden achterhaald en er waren 
schrijnende gevallen , waar de zo ^■a؛ig geboden 
hulp to laat kwam.

Nu de ^ R K G R O E P  1RJLPDIENST BEJAARDEN 
aan de doelstelling toe is  m et de kom st van M evr. 
E . M.  Vogelezang a ls  door de "stichting w ijkvoor- 
zieningen voor bejaarden" aangestelde w ijkpost- 
le id ster , hebben wij alle  reden om haar a lle  ١١١٠-  
gelijke samenwerking aan te bieden in de nog on- 
afzienbare taak, die zij na gedegen opleiding met
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VERSTOPPERTJE SPELENHET KOMT
HEM TOE woningbouw•

vereniging z. 
en de renovatie

met dit orgaan gevraagd. Telkens is er w eer een  
andere sm oes, "geen tijd", "te druk", etc . Het 
bestuur van deze WBV praat te  veel en doet te 
w einig. De c ircu la ires die WBV-Zuid verstuurt 
٠١١١ de ongerustheid bij haar leden weg te nemen, 
halen nifit veel u it.

schets- 
ontwerp
Het bestuur van WBV-Zuid zal op korte term ijn  
m et een schetsontwerp komen over de ^ ا؛اا ا س ه ا -  
gen bij het woninggebeuren. Dit ontwerp zal voor-  
gelegd worden aan de D ienst ~~
ه© آ  h ierover geeft het bestuur haar leden/huur- 
ders geen inform atie.

proei- 
w oningen
In het mededelingenblad van WBV-Zuid van j.1 . 
au^tstus 1971 wordt geschreven over 4 proefwo- 
ningen. Via opzichter Sijmons van WBV-Zuld hoor- 
den wij dat er slechts 2 proefwoningen zouden ko- 
m en. Dit werd ه0ءه  de heer F rieling echter ٥١١؛ -  
kend. De vraag van de leden van W BV-Zuid, waar 
en wanneer komen die woningen nu eindelijk, werd 
beantwoord m et "op zo kort m ogelijke term ijn". 
D eze toezegging is  onderhand erg rekbaar gew or- 
den.

ءث؟قمحن
B ew onerscom m issie  
WBV Am sterdam -Zuid.

Amsterdam,19-11-71,

Al in septem ber van het jaar 1971 deed de bewo- 
n erscom m issie  van WBV-Zuid een verzoek aan de 
Woningbouwvereniging om met haar leden over de 
renovatie in de Spaarndammerbuurt te komen pra-  
ten. Enkele leden/huurders wilden graag over het 
wensenpakket en de renovatie praten m et het b e-  
stuur van de WBV.
De Woningbouwvereniging heeft niet op het verzoek  
gereageerd .
7£ ه  ء  oktober 1970 verscheen  er een circu la ire  
van de WBV-Zuid, waarin verklaard werd dat het 
bestuur van de WBV-Zuid wel het probleem  van de 
woontoestand zag en ook de ongerustheid deelde  
van de bew onerscom m issie, maar ze konden er 
nog n i^  over praten omdat ze nog niet zover waren  
* e t  de vo o ^ ere id in g  van d e ^ o ^ ^ e r b e te r in g e n .

initiatief
In april 1971 س؛ال  de WBV een enquête, waarvan 
de uitslagen medio augustus van dat jaar v ia  het 
mededelingenblad van de WBV-Zuid bekend g e -  
maakt werden. Maar lie fst 88% van de 202 huur- 
ders hadden deelgenom en aan de enquête. Zo te 
zien  is  er  bij de bewoners van WBV-Zuid toch wel 
belangstelling. Als het bestuur van deze woning- 
bouwvereniging nu ook wat m eer in teresse  toonde 
en m eer bereidheid ontwikkelde, zou de dikke 
kluis m et voor de huurders/leden ve le  geheim pjes 
wat m eer open komen te staan.

geen tijd
Al m eerdere m alen hebben bew oners/leden  van de 
WBV-Zuid aan het bestuur om een vergadering

Aan وه  leden der 
Eerste en Tweede Kamer 
der Staten Generaal 
Binnenhof 
'sGravenhage

,c h tè  Dames en H eren؛؛،Gé

In onze vorige krant schreven we over ex-m in ister  
Schut onder m eer; "Berucht bij en gehaat door a r-  
beiders en m iddenstanders, zal deze kampioen in 
het opdrijven van huren ongetwijfeld een goed be-  
taalde baan wachten voor de diensten die hij heeft 
bewezen aan de huizenexploitanten".
Welnu, de beloning is  e r . Niet voor niets hoort 
men wel eens opmerken, dat de duivel (in dit g e-  
val de W estland-Utrecht Hypotheekbank N. V .) 
zijn d iscipelen  nooit in de steek laat,
D. d.  22 november j.1.  werd Ir. w. F. Schut op 
een buitengewone aandeelhoudersvergadering te 
Am sterdam , benoemd tot co m m issa r is . D eze N.V.  
is  w aarschijnlijk de allergrootste combinatie van 
h^otheken in Nederland,
Het concern bezit, gedeeltelijk  via m instens 2ل 
doehterondernemlngen, tienduizenden woningen in 
Nederland. D a a r n a a s t  verdwijnt ook e e n  groot 
deel van de huuropbrengst van evenzovele tiend،«- 
zende woningen van kleinere huiseigenaren in de 
kluizen van de N. V. doordat op deze woningen hy- 
^ y h eek la sten  rusten.

WAARAAN DANKT 
DE OUD-MINISTER 
ZIJN BENOEMING?
Tijdens zijn bewind werden de jaarlijkse huurver- 
hogingen zonder com pensatie ingevoerd (1968), 
liep de woningbouw terug en werd de z . g .  huurli- 
b eralisatie  en de afbraak van de woningwet doorge- 
dreven.
Zijn poging de huurbelasting in te voeren leed  
schipbreuk.
Zoals b،؛k(؛nd was zijn laatste "Grote" daad als 
m inister het wetsontwerp inzake de huurharmoni- 
sa tie .
Eén van de m eest onthullend،' kanten aan de nu be-  
kend gemaakte benoeming is , dat de ex-m in ister  
een ftmlrtie krijgt bij het concern dat één van de 
gangmakers van de huurharmonisatie w as. Door 
deze ^ u rh arm on isatie  (aanpassing aan 1اياا huur- 
peil van de woningen van de laatste 5 jaar) wordt 
voorzien  in extra huu^erhogingen die eventueel 
bovenop de jaarlijkse huurrond،؛n komen.
De woningbouwverenigingen en gem eentelijke stieh -  
tingen werd daarbij, ondanks hun protesten, de 
rol van voortrekkers toebedacht, met 1 april 1972 
a ls datum voor de eerste  extra huurverhoging. 
Wanneer de woningbouwverenigingen en gem een- 
ten gedwongen zouden kunnen worden over te gaan 
tot een algehele opvijzeling van het huurniveau, 
zouden de ^ o t e  particuliere exploitanten zoals de 
N. V.  W estland-Utrecht en Tabak e . a .  gem akke- 
lijker kunnen volgen.
u  ziet, Schut heeft zijn baan welverdiend, want 
hij bediende het concern op zijn wenken.
Is het te begrijpen dat m in ister Udink ook zo zijn 
b est doet?

Door vakantie van de drukkerij is  deze krant later  
dan oorspronkelijk de bedoeling was verschenen.

Het Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt,op donderdag 1 8 -1 1 - '7 1  
met een vijftigtal buurtvertegenwoordigers ٥٠٩٠ medewerkers in 
vergadering bijeen,heeft met verontrusting kennis genomen van de 
plannen tot doorvoering van de huurharmonisatie wet en de ' 
tot het werderom aan de orde stellen van de reeds eerder door de 
Eerste Kamer verworpen huurbelasting.

Het Comité dringt er met klem bij u op aan,deze aanslag op het 
levenspeil van de werkende bevolking,studenten ء ه  middenstanders 
te willen verhinderen.

Hoogachtend, 
namens het Comité,

w.g. ?.H.Curière sr.,1e voorzitter 
w.g. C.J.Koelewijn, 2e voorzitter 
w.g. Chr.de Vries, sekretaris

Bovenstaande brief werd als afschrift naar de gem eenteraad van Am sterdam gezonden. Comité 
W ijkverbetering verzocht de gem eenteraad van Am sterdam tevens deze m otie te w illen ondersteune^, 
alsm ede de middelen en wegen te zoeken om te voorkomen dat zeker in de Am sterdam se sa n er in gs/ 
renovatiewijken genoemde huurharm onisatie en belasting worden doorgevoferd.
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BUREAU STICHTING SOCIAAL CULTUREEL 
WIJKCENTRUM "SPAARNDAM" 
Polanenstraat 90, te l. 248855

De adm inistratie van het Wijkcentrum "Spaarn- 
dam" is  gevestigd Polanenstraat 90 en is  elke dag 
geopend van 10 tot 4 uur.
Heeft u vragen de buurt betreffende;
Heeft u vragen betreffende het verenigingsleven; 
Heeft u a ls  ‘ ‘ problemen, kom gerust met 
ons praten.
Heeft u wensen wat betreft de buurt, kom naar ons

Ons bureau heeft een dienende taak en u is  alttjd 
van harte welkom-

PROBLEMEN MET 
VERHUISKOSTEN- 
VERGOEDING

(Van een verslaggever) 
in itia- ٠٢ Nadat de gem eenteraad 

tief van de com m unistische frac- 
tie  het voorstel in principe had 
aanvaard■ om de verhuiskosten- 
vergoeding aan m ensen u it sa- 

neringsw^ken te verh©gen van 
gulden, blijken ٠٥٥^ 1500 naar 

zich thans problem en voor te 
doen m et de u itbetaling daarvan.

Het besluit is namelijk niet van kracht 
n nader uitgewerkt besluit,؛؛zonder e 

dat de zaak precies regelt. Volgens de 
gem eente zal dit meer gedetailleerd 

nuari worden gepubli-̂؛plan half j 
ceerd. Ondertussen ontvangen bew o- 

ners, die na 1 oktober zijn verhuisd 
ng van؛s،o ten v erg o ed؛naast een e ^ u 

1500 gulden een voorschot van nog eens 
1500 gulden (vooruitlopend op de de- 

fin itleve regeling.)
Indien zij evenw ؟.ا0ه el naast de eerste 

1000 gulden een renteloze lening van 
gulden hebben opgenomen wordt deze 
lening op het voorsehot van 1500 gul-

,den gekort

Dit zijn de onlangs onbewoonbaar v e rk la a rd e  WO" 
ningen in de A ssendelfsfraat. Is dit in de to e ^ m s t  
de plaats voor het geplande bejaardenhof?
In onze volgende krant m eer h ierover.

G.V.B.
G . V . B .  direkteur Ir. j .  M. O ssewaarde bezorgt 
Spaarndam een prim eur.

V ele verontruste buurtgenoten hebben zich tot ons 
gewend met de vraag waarom juist aan de stile  
zijde van de Spaarndammerstraat, vlak voor het 
politiebureau, een f r a ^ aartenautomaat is؛  g e-  
plaatst. Im m ers, aan die zijde van de straat stapt 
niemand op de bus en om een kaart uit die auto- 
maat te halen m oet men levensgevaarlijke toeren  
verrichten om de straat over te steken.
Het is  b es lis t  geen wantrouwen in de ~ 
m erbuurtbewoners, zo is  ons verzekerd .

DIENSTBETOON

Uit w elingelichte bron heeft het com ité vernomen  
dat de G .V .B .-d irek teu r  dhr. O ssewaarde, de 
H oofdcom m issaris van P olitie  heeft weten te over-  
tuigen, dat, waar onze buurt in zovele opzichten  
ten achter blijft, het publiek toch zeker recht heeft 
op dienstbetoon.
Binnenkort zou aan de drukke zijde van de straat, 
dus aan die kant van de Spaarndam m erstraat waar 
w el publiek op de bus stapt, tegenover het p o litie- 
bureau een praal^aal worden geplaatst die in ver-  
binding staat m et het politiebureau. Even een 
vriendelijk verzoekje d , m; v .  de praatpaal en 
kwiek wipt een politieagent naar buiten, trekt een 
tram kaart voor u uit de automaat en b e z o r g  u de 
kaart, want hij kan ve iliger  de straat oversteken  
dan u.

HET RAADSEL IS DUS OPGELOST
de zijde waar de ؛ا؛ص Daarom dus geen automaat 

p assag iers instappen, ook niet in de Zaanstraat 
.42 - 40 - 12 bij het begin/eindpunt van de lijnen 

Binnenkort dus allen naar de praatpaal en een 
tram- ؛،٢١» brengt u tegen betaling سئ،بم vriendelijke

k a a r t-
Het is  dus geen kw estie van wantrouwen [naar en-

kei en alleen  van se r v ic e.
Tot onze vrij grote, oftewel stom m e verbazing, 
werd enige tijd geleden een andere automaat in
onze buurt gep laatst.
D eze keer is  hij te vinden op de stoep naast een 
aantal benzine-pompen van het T exaco-station op 
de ^ a rn d a m m er d ijk . Het slijtgchaltc van deze 
automaat zullen wij u te zijner tijd nog m eedelen.

.Het gaat er m aar om hoe je het bekijkt

KLACHTEN KOMMISSIE WONINGDISTRIBUTIE 
EN HERHUISVESTING__________________________

De Gemeenteraad besloot op 12 m ei 1971 de kom - 
m issie  van advies inzake distributie woonruimte 
individuele klachten over woningzaken te laten b e- 
handelen.
De k om m issie, die daarvoor is uitgebreid van 4 
tot 15 leden, zal met uitsluiting van alle andere 
personen en instanties individuele bezwaren tegen  
de uitvoering van de regeling woningtoewijzing in 
behandeling nemen.
Klachten kunnen schriftelijk  worden ingediend bij 
het sekretariaat, dat gevestigd is in het stadhuis, 
kamer 95. Na behandeling van elke zaak brengt 
de kom m issie advies uit aan de Wethouder voor de 
V olkshuisvesting.
De sam enstelling van de kom m issie is als volgt: 
V oorzitter is  de heer j .  de Jong, voorzitter van de 
Am sterdam se Federatie van W oningcorporaties.
De overige leden vertegenwoordigen de vakcentra- 
le s , de m akelaars en eigenaren, het kontaktorgaan 
van vrouw en-organisaties en de Gemeenteraad. 
MOCHT u DUS KLACHTEN HEBBEN OVER WO- 
NINGTOEWIJZING W E ^ T  u ZICH DAN TOT 
BOVENGENOEMDE KOMMISSIE.

het ٤̂١٨٢٠٢ e rn s t
Een groot ا.هءإل'إء،ا  in de Spaarndammerbuurt staat 
op stapel. In ٢١٢١٢,نا  buurt is  ، ؛٧٢١  Bejaardenhof/ 
dienstcentrum  gepland.
De gem eente heeft als plaats hiervoor het ged eel- 
te van de P olanenstraat/A ssendelftstraat/zaan- 
dijkstraat/Zaanstraat gekozen. Een ،لة؛إمأل groot 

ال،ل؛  zoals u z ie t. Een groot aantal huizen zullen  
moeten verdwenen, waaronder zich ongeveer 23 
w inkeliers bevinden.
D,e gem eente heeft deze plaats aangewezen zonder 
eerst overleg met de buurtbewoners te plegen (vol- 
gens PLAN c zou dit zo moeten gebeuren).
Wij, de Belatigen gemeenschap W inkeliers van de 
Spaarndamm'eïbuurt, hebben dit projekt natuurlijk 
direkt besproken, We hebben kontakt gezocht en 
gehad met d iverse instanties.
Natuurlijk juichen wij een b ^ ^ rd en h of/d ion stcen -  
trum van harte toe, maar waarom juist op deze 
plaats?  De Belangengemeenschap w inkeliers van 
de Spaarndammerbuurt staat op het standpunt dat 
dit gedeelte van de buurt veel beter gebruikt kan 
worden om er woningen te  bouwen, om zodoende 

^ ٠؛  buurtbewoners in de gelegenheid te stellen  
een goed huis in eigen buurt te kunnen krijgen. T e-  
vens zouden deze huizen beschikbaar gesteld  m oe- 
ten worden voor die bewoners, die tijdelijk hun 
huis moeten ontruimen, wegens renovatiew erk- 
 aamheden. De bewoners blijven hierdoor in de؛؛
buurt en hoeven dus niet tijdelijk in de B ijlm erm eer  
te gaan wonen.
Nogmaals, {- «؛٨  bejaardenhof/diensteentrum  in on- 
ze buurt; JA, maar in het aangewezen terrein;
NEE.
In onze buurt zijn er toch wel andere plaatsen, b . v ,  
de Nova Zem blastraat? Tot zover het plan Bejaar- 
d h o f/d ie n ste e n tr u m  Spaarndammerbuurt.

Het jaar 1971 is weer v erstrek en  een jaar van be- 
sprekingen, vergaderingen etc, Hoe ?,٨١ dat zijn in 
1972? Welke ingrepen zullen zich voltrekken in on- 
ze buurt? 1972 zal ons w eer iets diehter bij de con- 
cretiserin g  brengen van de renovatie van onze 
buurt. Ook 1S72 zal w eer veel tijd van ons vergen, 
vee l tijd zal er weer aan de vergadertafel worden 
^ r g ^ r a c h t .  Graag willen wij die tijd daarvoor 
besteden .

w i n k e l i e r s  ٢٢١^ ^٢ ٨^ ^٧^٢١ ^٢
Geef ons, het bestuur van de Belangengemeenschap  
W inkeliers in de Spaarndammerbuurt, geef ons 
advies, geef ons tip s. Kom met uw probleme» 
rond de renovatie c . q .  sanering, die onze buurt 
staat te wachten.
Wij wensen u allen een gelukkig nieuw jaar, goede 
gezondheid en een gezonde onderneming.

dhr. C ornelissen, voorzitter Belangengemeenschap 
W inkeliers in de Spaarnd ammerbuurt

̂^̂سسسسسسسسسئ. سظ ص ...
Copy voor de volgende krant inleveren vóór 28 
januari. Inlevering bij het redaktie-adres: Mevr. 
L. ¥ € ١٦٢٧٧٢، , . Spaarndammerplantsoen 19'" , Am- 
sterdam tel . : 020 - 2 2 8 2 سم

gesprek- 1و?ل heeft comité in de maand deecmbcr - 
٢٥et de Ambtelijke projektgroep van ken gevoerd 
de Gemeente, over de houten school. Het idee was 
namelilk om een houten school te plaatsen in het 
binnenterrein van de Oostzaanstraat/Hembrug- 
sfr^Rom m eniesfraa^S^^^am merplantsoen.

- Op 18 december hebben de heren van diezelfde 
Ambtelijke projektgroep samen met leden van het 
Comité wijkverbetering Spaarndammerbuurt (CWS) 

de Spaarndammerbuurt. آاااا؛آ een voettocht gémaakt 
cws heeft de Projektgroep deze ٧!؛،؛ Op veraoek

t e  b e l l e n  w a t e r  z o a l In o n ze ااارا w a n d e lin g  g e m a a k t
buurt schort, 

boven) ؛اااا> (zie

In d e  v o lg e n d e  k r a n t  h o o r t  u  h i e r  w e ll ic h t  m e e r
.٥٧٥٢



S P R E E K U U R  E E M E E H T E L I J K  
I N F Ü R M f iT I E G E H T R U M  

S P n f i R N D f l M M E R P L n n T S Ü E N
٧ ٧ VRIJDAG-ا12 ٢

VOORPOST
BUREAU BESTUURSCONTACTEN

A.D.LEEWIS

Informatie van algemene 
aard over het gemeente- 
lijk apparaat

GEMEENTELIJKE
DrENST VOLKSHUISVESTING

H.JANMAAT

informatie over woning- 
verbetering

spreekuur: GEMEENTELIJKE
SOCIALE DIENST

A.HAAS TEL. 227 ة5بم  
KEET T/0 ZAANSTRAAT 7و
maandag ٧٧٢ 12—و en 
s'avonds 6-30- 8 uur 
donderdag 12-و uur
E.SCHABRACQ TEL. 252676 
SCHIEMANSTRAAT 2

dagelijks behalve woensdag
1 .30-4.30 uur

geen avondspreekuur

WOENSDAG q-17 " ١١٢

GEMEENTELIJK
BOUW- EN WONINGTOEZICHT

H.SWART

vragen over woningen zo-

informatie over hïnderwet- 
zaken

GEMEENTEL أ JKE
DIENST HERHUISVESTING (C.B.H.)

mej. ٧٠ BROUWERS

Informatie over regeling 
woni ngtoewi jzingen 
informatie herhuisvesting 
i.v.m. wijkverbetering

KIJKPOST VOOR BEJAARDEN

^ ٧٢. E.M.VOGELEZANG 
mej. TK.JANSEN 
SPAARNDAMMERSTRAAT 1ابم 
TEL. 2 3 و88بم
maandag 9 .30-11 uu 
donderdag ٧٧ 11-30. و
SCHIEMANSTRAAT 2

insdag و30-11 .
rijdag 9.30-11

zen وقكماإت> wflUn زآل 
2 J v e m k a A ه ض م م جا ا ؛ ط

ه3ا ،٤١٦ een ف0م
?Kom bhei


