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OPEN BRIEF AAN □E GEMEENTERAAD VAN A M S T E R D A M

MEDISCHE VOORZIENINGEN

Deze toestand laat zich eigenlijk niet beschrijven. 
Tegen een fabelachtig bedrag is de praktijk van wijlen 
de arts Lensing in andere handen overgegaan en krijgt 
een zittingslokaal in de Zeeheldenbuurt.
De Spaarndammerbuurt, pl.m. 15.000 bewoners, moe
ten het doen met:

één huisarts
één apotheek
geen verloskundige etc.

Tientallen bejaarden moeten tijdens het spitsuur over 
het drukke Nassauplein zien te komen om hun op de 
Nassaukade zitting hebbende huisarts te bereiken. 
Wegens te kleine en/of te overvolle wachtkamers komt 
het niet zelden voor dat ze dan nog op straat mogen 
wachten.
Alhoewel aangenomen mag worden dat de wethouder 
voor de Volksgezondheid volledig door zijn ambtenaren 
en leden van de ambtelijke projektgroep over de be
staande toestand is ge'i'nformeerd, heeft het cws zich
d.d. 4-2-'75 met een uitvoerig schrijven tot hem 
gewend met het verzoek ogenblikkelijk te willen 
ingrijpen en de door ons gedane voorstellen in ernstige 
overweging te nemen.
De enige huisarts, w. B. Goslinga, werkt hard mee om 
tot een oplossing te komen.
Indien iedereen tot medewerking bereid is, kan reeds 
voor de a.s. Pasen de nieuwe arts zijn praktijk in de 
Spaarndammerbuurt openen.
Aan HEM zal het niet liggen. أ ت ة0ق.إ )

Daartoe uitgenodigd door het dagelijks bestuur van het 
CWS, waren op 30-75 آ'  pl.m. 60 buurtaktivisten bijeen 
op een mobilisatievergadering inzake de noodtoestand 
die dreigt te ontstaan — en feite er al is — in de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.
Vertegenwoordigd waren de bewonerscommissies, 
huurdersverenigingen, buurt- en clubhuizen, openbaar 
en bijzonder lager onderwijs, jeugd- en vrouwenbewe
gingen, bejaarden, Aktiegroep GWB, Aktiecomité Zee- 
held؛؛nbuurt (ACZ), Belangengemeenschap Wnkeliers, 
muziekvereniging TAVEN□, CPN en leden cws. 
Alhoewel eveneens uitgenodigd, maar zonder kennis
geving afwezig, waren het dagelijks bestuur van het 
woo 'Spaarndam', bestuur van de kleine huurders- 
vereniging 'S^arn^mmerplantsoen' en het bestuur 
van de PvdA afd. Noord-West.
In een gedocumenteerd betoog schetste de spreker 
van deze avond de wijze waarop in het bijzonder de 
staatssecretaris en de wethouder voor de Volkshuisves
ting sollen met de belangen van de bewoners van 
beide buurten, kennelijk eikaars beleid dekken en de 
erkende vertegenwoordigers — cws en ACZ — van 
het kastje naar de muur sturen.
Aan de tientallen buurtgenoten die avonden en week
einden in touw zijn, wordt via de VARA-microfoon 
door staatssecretaris Schaefer het verwijt gericht dat 
de buurt de oorzaak is van de stagnatie. Je moet maar 
lef hebben.
De buurtaktivisten die dagelijks door de verontruste be
woners met vragen worden bestormd moeten middels 
telefonische mededelingen veelal van buitenstaanders 
en door de pers weten wat er aan de hand is.

VERKEER

T.b.v. de verkeersveiligheid wordt niets gedaan.
Met een uitvoerig schrijven aan de Gemeenteraad 
wordt op 31 mei 1974 om een aantal eenvoudige en 
niet te veel geld vragende maatregelen gevraagd. 
THANS 2 FEBRUARI 1975 is deze brief nog onbeant
woord.
Terwijl door Gemeenteraad en Gedeputeerde Staten 
bijna een jaar geleden een krediet van 3 miljoen gulden 
is goedgekeurd en een bedrag ad 1,8 miljoen voor 
gebruik gereed ligt, zijn intussen in een stukje Zaan- 
straat maatregelen getroffen en onlangs bij scholen 
hekken geplaatst.
Verkeerslichten op het levensgevaarlijke kruispunt aan 
het einde van de Spaarndammerstraat zijn weer uitge
steld tot 1980 en over de kruising bij de brug over 
Westersingel (Westerkeersluis) wordt niet meer ge
sproken.
Het enige wat vlot gaat is het maken van steeds maar 
weer nieuwe tekeningen, het ontwerpen van telkens 
nieuwe plannen en daarover permanent vergaderen.
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alle !٨ het faseringsschema ٧٠٥٢ 1973 en 1974 
geplande verkeersvoorzieningen dienen in 1975 
volledig te worden uitgevoerd

met de meeste spoed maatregelen worden ge
troffen die een einde maken aan de nood
toestand wat betreft de medische voorzienin
gen, d.w.z. het cws zorgt voor praktijk- en 
w oonru im te en de arts die zich bereid heeft 
verklaard in de buurt zitting te nemen, daarvan 
is de naam bekend bij de bevoegde instanties

nu de sloop van het verkrotte woningbezit van 
de WBV 'Het Oosten' is goedgekeurd, dient de 
toezegging van een modern scholencomplex 
aan de Krommeniestraat te worden geconcreti
seerd en mocht de bouw hiervan niet realiseer
baar zijn, dan dient onverwijld te worden be
gonnen aan de bouw van voor de buurtbewo
ners betaalbare woningen

c.

BEJAARDEN en JEUGD

Zoals ٧ te□ overvloede □ogmaals in deze krant kunt 
lezen, hebben de bejaarden in een vlammend protest 
laten horen hoe zij denken over de wijze waarop door 
het stadsbestuur met hun belangen wordt gesold. (De 
motie is ٧ reeds toegezonden.)
De jeugd is gevolgd met een goed geslaagde protest- 
bijeenkomst en hun eisen die eveneens elders zijn af
gedrukt mogen wij ؛٨  uw aandacht aanbevelen.

Opvallend is, dat na het bekend worden van de door 
ons belegde mobilisatievergaderingen, waarmee als het 
ware de aktiemaanden zijn ingezet, een regen van toe- 
zegg^ge□ losgebarsten is, echter dames en heren, aan 
telefonische beloften dan wel middels persconferenties 
gedane toezeggingen hebben we niets. ZWART OP 
WIT EN VOORZIEN VAN HANDTEKENINGEN VAN 
HEN □IE DAARTOE BEVOEGD ZIJN.

d. de door de Zeeheldenbuurt gevraagde renova
tie van de Hudsonschool dient in 1975 aan te 
vangen

e. aanvangen met de bouw van 72 woningen aan 
de Nova Zemblastraat en ruim 100 aan de Bok
kinghangen NU.

w.g. bestuur
Comité Wijkverbetering 'Spaarndammerbuurt'
W.g. Bestuur
Aktiecomité 'Zeeheldenbuurt'

De vijftien discussianten waren fel in hun reacties en 
hekelden het optreden van rijks-, provinciale en ge
meentelijke overheid. Uitgaande van het standpunt dat 
na zoveel jaar vergaderen en schrijven iedereen volledig 
op de hoogte ^ ٨ zijn, kregen cws en ACZ de 
opdracht mee geen tijd meer te verbeuzelen met 
kletsen en schrijven, maar over te gaan tot het organi
seren van akties en zonodig keihard.
Aan de motie van de bejaarden en de eisen van de 
jeugd rest ons nog toe te voegen de eisen:

Ja, een forse omzetdaling. Dan maar geen nette 
onderhandelaar En dat we vechten voor ons 
brood, zal niemand ©ns kwalijk nemen.
Dus beste mensen, wanneer er een algemene ver
gadering zal worden uitgeschreven, verwachten 
wij ٧ allen.
HET W OROT HOOG TIJD  ONZE TAND EN  
EENS t e  l a t e n  z i e n .

w . M. Cornelisse,
voorz. Winkeliersvereniging Spaarndam

ZE PIKKEN HET NIET LANGER

Voorgegaan door de bewoners 
van het Zaanhof hebben ook de 
huurders van het Gemeentelijk 
Woningbedrijf luidkeels te kennen 
gegeven dat ze het wachten zat 
zijn.
Op beide pleinen  —  Zaanhof- en 
Zaandammerplein  —  knalt ٨٠؛   
van de gevels

RENOVATIENU 
TEGEN BETAALBARE HUREN

De werkloze bouwvakkers staan 
؛٠  popelen em de achterstand in 

te halen.
Aan de slag.

Maar de grootste strop is toch wel de renovatie, 
die natuurlijk broodnodig is maar verkeerd is aan
gepakt Nu na jaren vergaderen en nog eens ver
gaderen is d it het resultaat.
Het is ]^ ٨٦٢٦٦^٢  dat winkeliers uit onze buurt 
moeilijk to t medewerking kwamen door o.a. niet 
op onze vergaderingen te verschijnen. Zij dachten 
dat het niet zo'n vaart zou lopen. Nu echter 
ondervinden deze mensen het aan de lijve.
Nu zijn er verschillende bij mij geweest met de 
vraag of het zo nog wel langer door moet gaan 
en wat we er aan moeten doen.
Nee, het kan zo niet langer doorgaan. Vandaar dit 
artikel, genaamd:

'MOETEN W IJ DE GEMEENTE DE OORLOG 
VERKLAREN?'
Ons plan is dan ook om de overheid te vragen 
ons concreet in te lichten over de verdere gang 
van zaken, o.a. vergoeding, hoe lang de huizen 
nog leeg blijven staan en meer van die dingen. 
Verder willen wij enige eisen op tafel deponeren. 
Wanneer onze eisen en de inlichtingen, die w ij 
verlangen, niet naar onze zin zijn, dan roepen wij 
een algemene vergadering op van alle winkeliers 
uit de Spaarndammer en Zeeheldenbuurt. Vanuit 
deze vergadering willen w ij verschillende punten 
met ٧ bespreken en van daaruit onze strijd met de 
overheid nader bezien.

W ij w o rd e n  g e d w o n ge n  o ve r te  gaan ء  ه ء  
harde  a k tie s
Beste mensen, dat is niet om er nu maar eens een 
rotzo؛'؛ van te maken en ook niet omdat wij het 
zo leuk vinden. Nee, wij worden gedwongen een 
dergelijke stap te nemen.
Wij staan bekend als nette onderhandelaars. Eet 
daar maar brood van. Van dat nette onderhande
len hebben wij to t nu toe niets kunnen bereiken.

Moeten wij de 
gemeente de oorlog 
verklaren????
Geachte medewinkeliers uit de Spaarndammer- 
buurt, w ilt ٧ d it artikel goed lezen? Ik geloof, 
beste mensen, dat w ij de gemeente de oorlog 
moeten verklaren, een strijd die ons opgedrongen 
wordt en wel om de volgende redenen.
Het gaat zo niet langer met de winkeliers uit de 
Spaarndammerbuurt.
DE M A A T  IS VOL. De buurt loopt leeg; de ene 
klant na de andere vertrekt, de huizen staan leeg, 
de ramen zijn dichtgespijkerd.
Terwijl de kosten stijgen, (huur, energie, sociale 
lasten, lonen enz. enz.) dalen onze omzetten van
wege het vertrek van klanten.
Dit betekent voor vele van ons een forse loons
verlaging.
Dit alles vanwege het trage verloop van de 
renovatie, w j mogen wel spreken van een ver؛
keerde orgdnisatie, een totaal verkeerde aanpak 
en het niet verder kijken dan de neus lang is.
Aan deze mensen hebben wij te danken dat er al 
ver$ch؛llende winkels verdwenen zijn en dat een 
groot aantal winkels een slechte tijd doormaken, 
waarvan nen aantal binnenkort een beroep op de 
Bijstand zal moeten doen.
Allerlei faktoren spelen een rol. Ook de koop
avond speelt parten bij onze buurtwinkels (de 
binnenstad trekt klanten naar het grootw inkel
bedrijf), en een afsluiting van de Spaarndammer- 
straat voor het doorgaand verkeer zal een strop 
worden voor die winkels die in deze straat ge
vestigd zijn; het is de eerste zowel als de laatste 
verkeersstraat van Amsterdam en dat is heel be
langrijk voor de daar gevestigde winkels.



Excuses
Door een overstelpende hoeveelheid werk en 
daarbij ziekte en vakantie van medewerkers, is 
onze In december j.l. verschenen 'AKTIEKRANT' 
slecht gecorrigeerd met als gevolg veel fouten en 
het wegvallen van fotomateriaal.
١٨٨] bieden u hiervoor onze verontschuldigingen 
aan en hopen het in het vervolg te voorkomen.

De redactie

Burgemeester 
Samkalden belooft ver
keerslichten 1976 ؛٨  
Hogedelachtbare 
burgervader, we 
houden ٧ aan uw 
belofte 1976
Onderwerp plaatsing verkeslich ten insta lla ties in 
de Spaarndammer- en Zeheldenbuurt

Datum 3 febr. 1975

Geacht bestuur.

Naar aanleiding van uw brief*) van 6 december 
1974 betreffende bovengenoemd onderwerp, delen 
wij ٧ het volgende mee.
Zoals door ٧ gesteld, is de afsluiting van de 
Spaarndammerstraat voor doorgaand verkeer af
hankelijk van de plaatsing van de verkeerslichten 
op de kruispunten 
Houtmankade/Spaarndammerstraat 
Houtmankade/Tasmanstraat + Van Diemenstraat 
S pa r^m m e rs tra a t/T a sm a n s tra a t en 
Hemweg/Spaarndammerdijk(Oostzaanstraat)

De v ^ e rs lic h tin s ta lla tie s  op deze kruispunten 
zijn voor het jaar 1976 gepland. De plaatsing van 
deze installaties is afhankelijk van het gereed
komen van de uitvoering van werken van de 
Dienst der Publieke Werken-afdeling Wegen, 
welke werkzaamheden in 1976 zullen plaatsvinden. 
De plaatsing van de v ^ s r^ ic h te n in s ta lla t ie s  zal 
derhalve geen vertraging geven in de uitvoering 
van het circulatieplan voor de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt, aangezien deze is gekoppeld aan 
de uitvoering van de werken aan de weg.
Hopende ٧ hiermede voldoende te hebben ge- 
informeerd,

hoogachtend.
Burgemeester en Wethouders van 
A m sterd am

* ١ zie decembernr. Aktiekrant

MAAR. . .  PANNEN 
IS NOG NIET 
UITVOEREN

Zo begon 5 jaar ge
leden de strijd voor 
woning- en ١٠٧٠٢ -  

betering in de Spaarn- 
dammer- en Zeehelden-
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Overdag:
Maandagmiddag 13.30—15.00 uur (bemand 
door mevr. Zonneveld)
□indagmorgen 9.30 — 11.30 ٧٧٢ (bemand 
door mevr. Zonneveld)
Donderdagmorgen 9.30—11.30 uur (bemand 
door mevr. Zonneveld)

ء"  Avonds:
Dinsdagavond 19.00 ^0.00 uur (bemand 
door de heer Klein — Nagelvoort) 
Donderdagavond 19.00 — 20.00 (bemand door 
de heer De Vries)

Dit zijn de reuitaten na 
5jaar eensgezind op
treden ٧٠٠٢ de 
belangen van de 
bewoners

NA EEN ENORME PETITIE (4976 HANDTEKE
NINGEN) WERD DE IDEEENSCHETS 
INGETROKKEN

— De muur verdween en het Domela Nieuwen- 
huisplantsoen verscheen

— Het Spaarndammerplantsoen werd vernieuwd
— De bestratingwerf van P.W. en de autosloop 

in de Wormerveerstraat achter de school 
moesten plaats maken voor een prachtig bin
nenterrein

— De plasticfabriek werd aangekocht, wordt ge
sloopt waarvoor een buurtgerichte voorziening 
komt

- Laatste gedeelte Zaanstraat w ordt samenge
voegd met deel van de speeltuin en pleintje 
voor de ingang van het Zaanhof en wordt een 
speelstraat. Hier komt ook een sportzaal.

— Drastische uitbreiding van het aantal telefoon
cellen 
Een modem scholencomplex is toegezegd in 

de Krommeniestraat.
Besprekingen voor oecumenische school dan 
wel samenvoeging van beide bijzondere scho
len zijn gaande

— Speelpleintje Zaanstraat hoek Wormerveer- 
straat

— Verbetering van de straatverlichting
— Het Zaanhof krijgt na de renovatie een rosa

rium en speelwerktuigen
— Zaanstraat van Spaarndammerstraat to t 

S pa rn^m m erp lan tsoen  werd eenrichting ver
keersstraat

— De bouw van 22 nieuwe woningen in de 
Spaarndammerstraat.
Dit jaar w ordt begonnen met de bouw van 
72 nieuwe woningen in de Nova Zemblastraat 

— We kregen een eigen informatiecentrum, een 
toevluchtsoord voor veel bewoners die in de 
puree zitten

— Huurverlaging voor gerenoveerde woningen 
Huurstop idem

— Vele huiseigenaren werden gedwongen hun 
bezit op te knappen

- Honderden mensen weigerden de huurverho
ging te betalen

— Er komt een verzorgingstehuis voor bejaarden, 
met ruimte voor 160 mensen plus 8© zelf
standige bejaardenwoningen

— Organisatorische samenwerking met aktie- 
comité Zeeheldenbuurt kwam to t stand
Onze niet meer weg te denken 'AKTIEKRANT' 
verscheen, de enige krant in de buurt die 
leiding geeft aan akties en informatie verstrekt 
in het kader van de woon- en wijkverbetering. 
Sinds ruim een jaar mede onder de naam 't 
Turfschip voor Spaarndammer- en Zeehelden-
huurt

T ^ t slot

DE SABOTAGE IS OVERWONNEN 
DE RENOVATIE WORDT BEGONNEN

ACTIE IS INSPRAAK
Tijdens de op 5 en 6 maart 1970 gehouden 
openbare vergaderingen van de CPN-afdelingen 
Spaarndam en Zeeheldenbuurt kwamen na een 
inlëiding van het raads- en Tweede Kamerlid Wim 
van het Schip, een tweetal aktiegroepen to t stand 
met tezamen 24 leden.
Vertegenwoordigers van verschillende organisaties 
namen daarin zitting en vanaf die dagen treden zij

'Aktiegroepen Wijkverbetering Spa arndam-Zee- 
heldenbuurt’ .
Door middel van een petitie vragen zij de be- 
v^oner zich uit te spreken over de gemeentelijke 
plannen en voorstellen.
Volgens die plannen moet de helft van het aantal 
woningen gesloopt worden. Vele middenstanders 
en kleine zelf$tandigen moeten verdwijnen.
De woningen die overblijven o f die nieuw ge
bouwd worden, zijn onbetaalbaar voor de be
WOners van deze buurten.
Inplaats vân wat de gemeente voorstelt, verlangt 
de petitie een ander plan, dat uitgaat van de be
langen van de buurtbewoners en de omgeving be
woonbaar w il houden voor de huidige mensen, 
door middel van opgeknapte huizen met betaal
bare huren.
In de Spaarndammerbuurt hebben zich op enkele 
avonden 2000 gezinnen achter de petitie ge
plaatst.
In de Zeeheldenbuurt waren dat er to t dusver een 
duizendtal.
Ondertussen dobbert er in de buurt zoiets voort 
و وا  een inspraakprocedure.
Onder leiding van het W ijkcentrum en het ge- 
meentpiijk bureau bestuurscontacten w e d en
'praatavonden' georganiseerd.
Daarnaast hebben zich allerlei sociologen en poli
ticologen en hoe zij verder meer mogen heten, op 
de buurt gestort en doen 'wetenschappelijke 
onderzoekingen'.
Als communisten hebben w ij daar geen bezwaar 
tegen.
W ij willen wel nadrukkelijk stellen, dat echte in
spraak plaats vindt, door middel van de lopende 
petitie.
Van onze kant zullen wij er alles aan doen ٠٨١ er 
een duidelijke uitspraak uit de buurten van te 
maken.

Afaelingsbesturen van de CPN; 
Spaarndam en Zeeheldenbuurt

Het cws kom t op visite en dus w il opa er netjes 
uitzien.
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Kuipers kom je beloften na en meer dan dat.
١٨ zijn nota huisvesting jongeren en jonggehuw
den, doet wethouder K a p e rs  van volkshuisvesting 
een aantal beloften waar to t op heden toe nog 
weinig van terecht gekomen is.
Zo stelt hij de verlaging van de leeftijdsgrens naar 
25jaar in het vooruitzicht. Zelfs deze minimale ver
laging is to t op heden nog niet ten uitvoer ge
bracht (dit zou april ingaan, redactie).
Ook zegde hij extra woningen toe voor jongeren 
zowel in het bestaande woningbestand als in de 
nieuwbouw.
Uit de nota blijkt echter dat dit hokken zijn waar 
niemand meer wil wonen, en die niet meer voldoen 
aan de eisen van leefbaarheid en hygiëne, ©nze eis 
is daarom:

LEEFBARE W ONINGEN

Bovendien is duidelijk dat deze toegezegde 
woningen niet meer dan een druppel op de 
gloeiende plaat zijn.
Gezien de positieve houding van de PvdA en de 
CPN tijdens de manifestatie verwachten wij niet 
anders dat beide partijen in de gemeenteraad onze 
eisen met spoed aan de orde zullen stellen.

Onze buurteisen zijn:
OPKNAPPEN VAN OVERGEBLEVEN WISSEL  
W ONINGEN VOOR JONGEREN  
VERVANGENOE W O O N R U IM TE A A N  
JONGEREN □IE EEN W ISSELW ONING OF 
SLOOPPAN□ BEWONEN  
WEGENS R E N O V A T IE -SLOOP EEN BUURT- 
STOP VOOR DE S P A A R N D A M M E R B U U R T  
EN □E ZE E H E L D E N B U U R T  
VOORRANG VOOR JONGEREN UIT DEZE 
BUURTEN BIJ TOEW IJZING VA N  
W O N IN G E N  IN DE BUURTEN

Andere eisen zijn:
W OONRECHT VA N A F 18 JAAR  
VERVANGENDE W O O N R U IM TE  EN 
VERHUISKOSTENVERGOEDING  
niSTRlRUTIE VA N  ALLE W O NING EN DOOR  
HERHUISVESTING
LEEGSTAANDE PANDEN BEWOONBAAR  
MAKEN

Ondersteun door het plaatsen van je  hand
tekening onder de petitie onze eisen en werk  
mee.

Marja en Hans

ZAANHOF-
BEWONERS EISEN 
RECHT
Bewoners van het Zaanhof komen in beweging, 
vooral de mensen in de eerste fase. De reden is dat 
deze bewoners zich niet langer met een kluitje in 
het riet laten sturen.
Na een kleine protestaktie op maandag 13 januari, 
waarbij de heer Loggen van de woningbouwvereni
ging Het Westen, niet aanwezig kon zijn, kwamen 
de gemoederen los.
Nadat de bewoners hun grieven hadden uitgespro
ken, kwamen we met medewerking van mevrouw 
Wichers Hoeth en de heer Bothof to t een gunstig 
resultaat.
De heer Bothof vertelt dat de bewoners veel last 
van ongedierte hebben in hun woningen.
Voor deze mensen is het wisselwoning-probleem 
nu rond en we hopen nu dat we spoedig zwart op 
w it de nieuwe woning hebben, want zonder d it 
gaan de bewoners er, ondanks de beestjes, niet 
uit.

Bewonerscommissie Zaanhof

8. door het inzetten van extra mankracht dient de 
achterstand van drie maanden te worden inge
haald wat betreft de renovatiecomplexen waar nu 
tientallen woningen leegstaan — hetzelfde geldt 
voor de sloop in het plangebied alsmede voor de 
nieuwbouw;

9. waar noodzakelijk vordering van plaatsen in 
particuliere bejaardentehuizen, die met geld van 
de gemeenschap worden gebouwd en waar 
volgens insiders momenteel nog vele niet-urgen- 
ten worden geplaatst;

10. Instellen van beoordelingscommissies bestaan
de uit buurtdeskundigen, zoals huisartsen, w ijk 
verpleging en maatschappelijk werkers, die de 
mate van urgentie bepalen voor pJaatsing in be
jaardenhuis.

Met het Comité Wijkverbetering Spaarndammer- 
buurt en de Aktiegroep Zeeheldenbuurt dringen 
wij er bij de minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening en die van Sociale Zaken, de 
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
het college van burgemeester en wethouders en 
de gemeenteraad van Amsterdam met de meeste 
klem op aan, een dreigende catastrofe te voor
komen door op z'n minst opdracht te geven to t 
uitvoering van de werkzaamheden zoals in deze 
motie voorgesteld, het op alle vlakken wegwerken 
van alle de stagnatie veroorzakende knelpunten. 
Aan de pers zal worden verzocht deze motie te 
publiceren.
Een eensluidend schrijven is gezonden aan: 
Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or
dening, minister van Sociale Zaken, de leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het 
college van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad van Amsterdam.

Namens de ±160 aanwezigen,
w.g. het dagelijks bestuur van het CWS,
w.g. de Aktiegroep Zeeheldenbuurt

JONGEREN EISEN 
HUN RECHT
oftewel
KUYPERS DOE EENS 
W AT
De werkgroep jongerenvoorzieningen van het 
CWS hield 27 januari een woonmanifestatie in het 
buurthuis De Schroef om aan de problemen rond 
de jongerenhuisvesting meer bekendheid te geven. 
Het is nog steeds zo dat men in Amsterdam en 
ook in andere steden 27 jaar moet zijn om in aan
merking te komen ٧٥٥٢  een woning.
Dit, terwijl er een wetsvoorstel op tafel staat om de 
wettelijke volwassenheidsleeftijd terug te brengen 
naar 18 jaar.
Het is natuurlijk een vreemde situatie dat men op 
die leeftijd volwassen genoeg geacht w ord t om 
zelfstandig te zijn maar niet volwassen genoeg om 
een eigen woning te beheren.
Daarom werd door de Spaarndammerbuurt het 
startsein gegeven om tegen dit fe it te protesteren. 
Jngerenorganisaties verenigd in het comité 'W ij 
willen wonen' hebben aan de gemeente de 
dwingende eis gesteld van
WOONRECHT V A N A F  18 JAAR.
Tijdens deze manifestatie werd adhesie betuigd 
door verschillende groeperingen en politieke par
tijen, waaronder ANJV, ASVA, CPN, PvdA, CWS- 
ACZ en de daarmee samenwerkende huurders- 
verenigingen en bewonerscommissies.
Mede werden wij ondersteund door ongeveer 800 
handtekeningen in de week hieraan vooraf gaand 
opgehaald.
Deze zullen t.z.t. aan wethouder K u ie r s  worden 
overhandigd.
DE ENIGE OPLOSSING: BOUWEN EN HUREN 
OMLAAG.
Er staan momenteel maar liefst 107.700 woningen 
leeg, waarvan 9/10 deel in goede staat verkeren. 
Minister Gruyters en staatssecretarissen Van Dam 
en Schaefer trekken hieruit de conclusie dat de 
woningnood zou zijn opgelost. Deze heren hoeven 
aan een bewoner van de Spaarndammerbuurt en 
Zeeheldenbuurt niet te vragen of zij naar een 
woning in de Bijlmer willen verhuizen met b.v. 
f5 0 0 ,— huur per maand. Ook een werkende 
jongere van b.v. 19 jaar, die nog bij z'n ouders 
woont op een halve woning zou het antwoord zo 
weten:
RETAAIBA RE HUREN
MEER BOUWEN, OOK VOOR JONGEREN
RIJ N IEU W B O U W  GEEN APARTE
JONGERENWOONBLOKKEN

DE OUDJES DOEN 
HET NOG BEST
MOTIE, die afzonderlijk gezonden is aan:

Minister van Volk$huisvesting en Ruimtelijke 
Ordening,
Minister van Sociale Zaken,
Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
Het College van Burgemeester en Wethouders 
van Amsterdam,
De Gemeenteraad van Amsterdam.

Amsterdam, 24 januari 1975 

M O T IE

Bejaarden op uitnodiging van het Comité W ijk- 
verbetering Spaarndammerbuurt en de Aktiegroep 
Zeeheldenbuurt bijeen op een voorlichtingsmiddag 
in het Polanentheater op 22 januari 1975 inzake de 
bouw van een verzorgingshuis plus ±8 0  bejaar- 
denwoningen in de Spaarndammerbuurt, spreken 
hun ernstige bezorgheid uit over de gang van 
zaken in onze buurten inzake de beschikbare 
woonruim te voor onze generatie alsmede over het 
achterblijven van de sociale begeleiding.
Naar verluidt moet de versnelde ontruim ing van 
de sterk verouderde woningen in het z.g. plan
gebied ،dat deel waar het bejaardentehuis moet 
komen) worden afgeremd omdat ook hier, net 
zoals in het reeds grotèndeels ontruimde w oon
blok Houtrijk-, Zaandijk , Polanen- en Assendelft- 
straat, in eerste instantie het de bejaarden zijn die 
tussen de leeggekomen en dichtgespijkerde WO
ningen blijven zitten omdat er geen plaats is in de 
bejaardentehuizen voor hen die daarin opge
nomen zouden willen worden of geen woning be
schikbaar is in de Spaarndammer- en Zeehelden 
buurt voor hen die hun laatste levensjaren willen 
doorbrengen in hun oude vertrouwde buurt.
□itstel van de renovatie speelt enerzijds een rol bij 
het beschikbaar komen van woonruim te, ander
Z ijd s  het op sleeptouw houden van de nieuw
bouw.

We onderschrijven volkomen de eisen van het 
CWS en de AGZ, t.w .:

1. Voorrang en dus directe plaatsing in instellin
gen voor bejaarden overeenkomstig hun wens 
dan wel hun gezondheidstoestand;

2. vordering van alle leegstaande en leegkomende 
benedenhuizen en eerste §tages in de particuliere 
sector (bij de woningcorporaties komen de be
nedenhuizen reeds ten goede aan bejaarden en
in v a lid e n );

3. leegstaande en leegkomende winkelhuizen 
waarvan mag worden aangenomen dat ze toch 
niet meer als winkel verhuurd worden, zouden in 
overleg met de huiseigenaar to t woning omge
bouwd kunnen worden;

4. niet op z’n vroegst maar uiterlijk ٦ maart a.s. 
moet de eerste paal worden geslagen voor de 
bouw van de 72 woningen aan de Nova Zembla- 
straat;

5. de startdatum van de bouw van ruim ٦٥٥ 
nieuwe woningen aan de Bokkinghangen dient te 
worden vervroegd;

6. ogenblikkelijk aanvang van de renovatie van de 
woningcomplexen van het Gemeentelijk W oning
bedrijf en de Woningbouwverenigingen 'Het Wes
ten', Zaanhof en 'W A R P ';

7. het in deze motie genoemde woonblok waar 
nog enkele gezinnen wonen moet versneld w or
den ontruimd, gesloopt en de grond bouwrijp ge
maakt waar mogelijk moet direct met de bouw 
van bejaardenwoningen een aanvang worden ge
maakt;

Het Hebronbestuur schijnt best tevreden over het 
F/evohuis.



Kinderen van de 
Hebronschool aan 
het woord
Wij ^ ]؛٢٦  met dit projekt al ^^٢٦ paar maanden bezig, 
want w ij willen veel dingen van vroeger uit onze 
buurt weten.
Daarom gaan w ij soms vanuit school de buurt In 
om mensen in de buurt vragen te stellen.
W!j vragen ook wel eens aan mensen om op 
school !ets te komen vertellen zoals de heer Vogel 
en de heer Curière.
□ok zijn wij naar het Polanentheater geweest toen 
daar de fototentoonstelling was waar meneer 
Voael ons veel heeft verteld.
Wij stelden verschillende vragen die allemaal door 
meneer Vogel beantwoord konden worden, b.v. Is 
het waar dat Domela Nieuwenhuis veel mensen 
van de boeien en kettingen heeft gered?
Het antwoord was van meneer Vogel dat hij streed 
voor de arbeiders, zoals voor betere arbeidsvoor
waarden, meer vakantie, meer loon, korter werken, 
vrij als ze rugklachten hadden. Vroeger was 
Domela Nieuwenhuis predikant. Hij leefde in een 
tijd dat er veel onrechtvaardigheid was, de 
arbeiders leefden in de grootste armoede.
Hij vond het onreh tvaard ig  dat de een veel geld 
had en de ander niet. Domela Nieuwenhuis is later 
dan ook leider van het volk geworden. Domela 
Nieuwenhuis was zelf rijk, maar hij verdiende niets 
aan het werk wat hij voor de arbeiders deed.
Hij is dan ook begraven van de centen die de 
arbeiders voor hem opgehaald hadden.

DE S PA A R N D A M M E R B U U R T  VROEGER

Het Zaanhof was vroeger veel mooier, er waren 
geen auto's op straat. In de tostzaanstraat ston
den veel bomen, In de Spaarndammerstraat lagen 
nog tramrails; dit Is er nu allemaal niet meer. Tram 
5 reed hier. Nu Is bus 22 er die ons naar het 
Centraal Station brengt en nog veel verder. Het 
Zaandammerplein in 1941, toen was dit een voet
balveld of zoiets, nu is het een speeltuin.
De hele buurt was vroeger veel mooier, waar nu 
het Domela N i^w ^h u isp la n tso e n  is stond vroe
ger de Maria Magdalenakerk. Deze moest gesloopt 
worden omdat ze steenkanker had. Vroeger 
hadden we nog geen asfalt op straat, maar de zo 
bekende kinderhoofdjes b.v. in de Polanen- en 
Houtrijkstraat. Het Westerpark was ook veel 
mooier; het was er rustiger. De dijk is een heel eind 
weg gebroken. Waar nu de Tasmanstraat is, was 
vroeger de Bontekoestraat; dit is nu een zijstraat 
van de Tasmanstraat. In de Bontekoestraat is nog 
een gevelsteen. Deze straat is nog genoemd naar 
de zeeheld Bontekoe.

DE S P A A R N D A M M E R B U U R T NU

De s aarndam؛ m erbuurt is nu een beetje raar ge
worden.
Dit komt ook al door dat er zoveel gesloopt moet 
worden voor b.v. het bejaardenhuis w at ze hier 
gaan bouwen, en door het verbouwen van andere 
woningen wat men renovatie noemt, □ok door het 
drukke verkeer is het hier anders geworden, w ij 
kunnen daarom niet meer zo goed op straat 
spelen. Daarom, grote mensen, denkt ٧ ook aan 
ons en bouwt ٧ wat meer speelruimte voor ons en 
denkt ٧ eens aan een autovrije speelstraat.

De nieuwe bewoners moesten echter wel de huur 
betalen wat de huiseigenaar gedacht had en dat 
was, schrikt ٧ niet, 1/3 meer dan de vorige be
woners betaalden. Dit alleen voor een badcelletje. 
Hierna kregen deze mensen te horen via omwegen 
dat als ze de nieuwe huur, welke niet op papier 
stond, niet betaalden ze van de woning gezet 
zouden worden, □eze mensen, ook niet dom, zijn 
gaan vragen en kwamen uiteindelijk via het cws 
bij de huuradviesdienst terecht die hun adviseerde 
©٨١ gewoon de oude ٠٦٧٧٢, die zij steeds betaalden 
te blijven betalen.
Daarom is dan ook ons advies: laat ٧ niet in tim i
deren en als ٧ het niet weet, kom naar ons toe en 
we zullen proberen ٧ te helpen of ٧ door te sturen 
naar die Instantie die het wel ^ ١١. ؛ .eest ٧ daarom 
ook het volgende stukje uit Het Parool van 4 
oktober van wethouder ؛ ammers.

Lammers laakt advocaten 
om hun adviezen in 
huurzaken
Wethouder Lammers heeft vanmorgen de advoca
ten gehekeld, die, ook al weten zij dat er een 
beschermd huurrecht bestaat, huiseigenaren hel
pen om met allerlei middelen huurders uit een 
woning te krijgen. Met zijn aanval op de advocaten 
doelde Lammers op die juristen die huurders 
brieven schrijven dat zij hun woning onmiddellijk 
moeten verlaten, hoewel de huurder daartoe niet 
verplicht is. 'Hier is vaak sprake van intim idatie', 
aldus Lammers. Hij deed zijn aanval tijdens het 
lustrumcongres van De Jonge Balie over stadsver
nieuwing. 'Ik zie de advocaat het liefst aan de kant 
van degenen die sociaal en cultureel het slacht
offer van maatschappelijke ongelijkheid dreigen te 
worden.'
Hij hoopte dat De Jonge Balie er in zou slagen de 
door hem gesignaleerde wantoestanden te sane
ren.

EVERT KLEIN NAGELV^ORT

HEBRCNSCHCCL
Hembrugstraat 47 Is het adres van de Hebron- 
school, waar op een moderne wijze les w ord t ge
geven, met o.a. de rekenkisten, waardoor de 
kinderen met plezier rekenen en met zeer positieve 
rpçMİtatçn.
Aansluitend bij het A.B.C.-projekt worden er voor 
de kinderen uitstapjes georganiseerd, zoals voor de 
laagste kldssen een bezoek aan een boerderij.
De hoogste klassen gaan in september weer een 
week naar de vakantieboerderij in Bladel.
□ok ons dokumentatiecentrum (schoolboblio- 
theek) is voorzien van leuke prentenboeken voor de 
eerste klas, to t spannende en leerzame boeken 
voor de hoogste klassen.
Wanneer ٧ kinderen hebt die voor het eerst naar 
school moeten, komt ٧ dan eens kijken en praten. 
De heer Roozeboom en zijn team geven ٧ alle ge
wenste informatie.

KOM EERST KIJKEN EN M AAK DAN uw KEUS.

Ukunt ook inlichtingen krijgen bij de oudercommis- 
sie, voorzitter B. V. d. Pol, Spaarndammerstraat 
19 III.

EXTRA GELD 
VOORONDERWIJS

٦ dens de behandeling van de onderwijsbegroting 
in de Tweede Kamer, zijn de handtekeningen van 
de onderwijsaktie van het A.A.O. in mei 1974, aan 
geboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer 
de heer Vondeling.
Deze handtekeningen werden aangeboden door de 
vertegenwoordigers van de oudercommissies van 
de scholen uit de Spaarndammerbuurt, de Zee
heldenbuurt, de Staatsliedenbuurt en de Kinker- 
buurt, omdat zij een grote rol speelden in de aktie 
van mei 1974
In een brief aan de minister van □nderwijs werd 
opnieuw de nadruk gelegd op de aktiepunten van 
mei 1974.
Zoals:
KLEINERE K ؛ ASSEN NU 
HET SCHOOLHOOFD GEEN EIGEN KLAS 
MEER GELD VOOR LEER- EN 
HULPMIDDELEN
VOLLEDIGE RIJKSSUBSIDIE VOOR HET 
ABC-PROJEKT
VERBETERING VA N ه   E O N D ER W IJS
MOGELIJKHEDEN VOOR DE WERKENDE  
JONGEREN
VERBETERING VA N  HET O NDERW IJS AAN  
KINDEREN VAN BUITENLANDSE  
W ERKNEMERS

Oudercommissies en werkgroepen van deze 
buurten vroegen de minister o f er op korte termijn 
extra geld bestemd zou kunnen worden voor de 
z□  noodzakelijke verbeteringen.

٧  heeft misschien in de krant gelezen dat Van 
Kemenade dat inderdaad gedaan heeft.
Daar waar üe onderwijssituatie extra moeilijk is, 
komt extra geld beschikbaar voor de verbetering 
van het onderwijs.
De onderwijsproblemen in die delen van de stad 
die vernieuwd moeten worden zijn extra groot: 
voel kinderen verhuizen, het verloop in de klassen 
is groot.
De schoolgebouwen zijn verouderd, ze bieden 
weinig mogelijkheden voor de onderwijsvernieu
wing.
Er is een tekort aan speelgelegenheden, de speel
tuin op het Zaandammerplein is nu zelfs gevaarlijk. 
De woningen moeten worden opgeknapt waardoor 
er veel onrust in de gezinnen ontstaat met alle ge
volgen weer voor de kinderen.
Voor de verbetering van het onderwijs in stads
vernieuwingsgebieden komt extra geld beschik
baar. Hierdoor zal het aantal kinderen per klas 
kleiner kunnen zijn dan de vastgestelde normen. 
Over de maatregelen die hiervoor bestaan, heeft 
het ministerie van □nderwijs een brief gestuurd 
aan de oudercommissies die deze brief gestuurd 
hebben. In deze brief wordt ingegaan op de door 
het ministerie beschikbare extra geld.
□oor onze akties hebben wij mede geholpen, dat 
er geld besteed w ord t aan de verbetering van het 
onderwijs in onze buurten.
Zoals ٧ eerder in deze krant hebt kunnen lezen 
wordt er hard gewerkt aan de plannen van twee 
nieuw te bouwen scholen in de Spaarndammer- 
buurt. Deze scholen zullen op niet al te lange 
termijn gebouwd moeten worden.
Aan de verbetering van het gebouw van de 
Hudsonschool in de Zeeheldenbuurt dient onver
wijld te worden begonnen.

Werkgroep onderwijsverbetering 
voor de Spaarndammer- en Zeehelden
buurt

Gezamenlijke oudercommissies 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt

PRAKTIJKEN VAN 
HUISEIGENAREN
Een enkele greep uit de vele. Een woning in juli 
door de bewoners verlaten. De woning moest op
geknapt worden door de huiseigenaar, dit gebeur
de, er werd een badcel gebouwd in deze toch al 
kleine woning, dus nog meer ruimte van de w oon
kamer af. Verder werd hier niets gedaan; op een 
gegeven moment nieuwe bewoners, er werd 
gebroken en getimmerd en er kwam een aardig 
huisje uit te voorschijn, maar niet betaald door de 
huisbaas. Deze mensen mochten er na mondelinge 
toezeggingen op van de eigenaar, doch ze 
moesten wel de keuken laten betegelen en de 
rekening in eerste instantie aan de eigenaar geven, 
dan kon deze de rekening aan bouw- en w oning
toezicht geven en zo de subsidie die er voor ge
geven w ord t ook nog eens opstrijken, d it hoefde 
later niet meer. Waarom, we weten het niet, 
misschien is de eigenaar wel vergeten eerst deze 
dienst in kennis te stellen dat hij w ilde verbouwen.
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BEJAARDEN-COMPLEX SPAARNDAMMERBUURT

ROMMELMARKT

Zaterdag 15 maart willen we van 9 س  ongeveer 3 
٧٧٢ een rommelmarkt houden. □oet ٧ mee? We 
zullen ٧ dankbaar zijn voor alles wat ٧ ons GRATIS 
ter beschikking stelt.
W at !s welkom? Van alles!
SPELLEN, BOEKEN (ook stripve^alen en pocket- 
romannetjes), PUZZELS, RINGEN, HANGERS, 
KETTINGEN, ARMBANDEN, R U IS O D E L IJ K E  
ARTIKELEN, SPEELGOED, VAZEN, GEREE□- 
SCHAP, SCHEMERLAMPEN, GRAMMOFOON
PLATEN, POSTZEGELS, MUNTEN, SPORT
ARTIKELEN, enzovoort . . . (geen kleding
stukken!)
Al$ het kan alles !٨ redelijke staat . . .  Op onze 
rommelmarkt proberen w ij alles te verkopen, want 
er is geld nodig. HEEL VEEL ZELFS.

Hoe kunt ٧ de artikelen ons doen toekomen?

1 Meegeven aan uw kind als bet op de Pau!us-
school zit

2 Brengen aan de school, Zaandijkstraat ٦
3 Aan een leerling van onze school meegeven, of

ons even berichten, dan komen w ij het bij u 
ifhalfin؟

4 Meegeven aan onze kinderen a!s ze de week 
v<*»*>r de rommelmarkt langs de huizen komen-

EN W A T  KUNT ٧ ZATERDAG 15 M A A R T  OP 
ONZE R O M M E M A R K T  BELEVEN?

We) van alles:
— Een lekker bakkie koffie of thee drinken in onze

— Heerlijke poffertjes eten
— Grabbelen in de grabbelton
— Een bod uitbrengen op onze veiling
— Een kans wagen aan het rad van avontuur
— Een lot kopen uit de loterij
— Aan onze stands van alles kopen tegen schap

pelijke prijsjes!
— Enzovoort, enzovoort . . .

Het w ord t echt gezellig!
Mogen w ij op uw komst rekenen en ook op uw 
milde gaven?

Leerlingen en personeel van de 
PAULUSSCHOOL

700 jaar Am؛rterdam 
ofwel 

DE GULLE HAP

Ook de Spaarndammerbuurt mag meedelen in de 
feestvreugde, zij het dat het dan wel â la de be
deling is.
Het viaduct en de muur worden opgeknapt, en 
verwacht mag worden op een fatsoenlijke manier 
en naar vernomen, krijgen de bewoners daarbij 
inspraak.
Het Zaanhof krijgt een rosarium en speelwerk- 
tuigen.
Dit stond reeds enige jaren geleden op de lijst als 
behorende bij de woon- en wijkverbetering, maar 
zoals afgesproken met de bewoners, moest dit 
zeer terecht wachten to t na de renovatie.
Het benodigde geld komt nu dus niet uit de 
broekzak maar uit het vestzakje en te lt dus niet 
mee.
Voor een opknapbeurt van het gebouw krijgt het 
W ijkopbouworgaan 'Spaarndam' f  15.000, —, welk 
werk dan op vrijwillige basis gedaan zou moeten 
worden.
De vraag mag toch wel worden gesteld waarom 
een vrij goed uitziend gebouw telkenmale geld 
krijgt terwijl de buurt- en clubhuizen, waar de 
peuters, de kleuters, de tieners en de bejaarden 
dagelijks moeten verblijven geen cent krijgen.
Ik dacht dat het geld aan de bevolking ، ^٨ goede 
diende te komen.
Is het niet zo dat de voormalige Werkgroep ln- 
spraak van het toenmalige W ijkcentrum van 
mening was dat je het wethouder Lammers niet 
kon aandoen ontvangen te worden in het lokaal 
waar de leden van de Algemene Bond van 
Bejaarden zich moeten verpozen terw ijl een aantal 
leden dagelijks op sjouw is om oud papier in te 
zamelen en te verkopen om diverse aktiviteiten te 
kunnen financieren, waaronder ook het gedeelte
lijke onderhoud van hun lokaal.
De buurt- en clubhuizen die als enige ook be
langeloos vele aktiviteiten van het CWS onder
steunen — ook beschikbaarstelling van ruimten — 
en daardoor optreden voor de belangenbeharti
ging voor de buurtbewoners, krijgen niets.
HET GEEFT WEL TE DENKEN.

PEHACE

DE S P A A R N D A M M E R S T R A A T  IN DE 
T O E K O M S T

Een autovrije straat voor ons om in te spelen.
Je hoeft dan niet weg te rennen voor een aan
stormende auto. Je kunt tikkertje doen wat je 
anders niet kan.
Het zou leuk zijn als je kon fietsen of rolschaatsen. 
Je kan van alles bedenken wat je kan doen in zo'n 
straat.
ZOU HIJ ER KOMEN?
We merken het wel, wij gaan er meteen naar toe.

Wij zouden graag een kinderboerderij willen 
hebben, in de Nieuwmarktbuurt is er wel een.
Wij willen ook graag wat van de dieren die op zo'n 
boerderij zijn in onze Spaarndammerbuurt, toe 
grote mensen helpt ٧ ons.

De kinderen van de vijfde klas van de 
Hebronschool,
Jimmy, Jos, Robbie, Marco, Marcel, 
Linda, Jolanda, Karin, Sietske, 
Marco, Hein

Ingezonden
Beste bewoners, uiteraard koopt u zoveel mogelijk 
in onze eigen buurt wat zeer op prijs gesteld wordt 
door onze winkeliers.
Onze vraag aan ٧ is nu echter w ilt ٧ ook 
meewerken aan een veilig Spaarndam. JA  natuur
lijk zegt ٧ .
Fijn, zullen we dan eens met z'n allen proberen om 
niet meer dubbel te parkeren in onze straten, denkt 
٧ maar eens aan de ongelukken in de Spaarndam- 
merstraat. Goed, dit doen we nu niet meer.

Hebt ٧ vroeger ook fijn op straat gespeeld en 
balletje getrapt? ٧١١٧ antwoord is JA  hè.
W ilt ٧ ook niet dat uw kind of kinderen dit kunnen 
doen?
٧  zegt Ja natuurlijk, fijn zeggen wij, we hadden 
ook niet anders van een Spaarndammer verwacht. 
Maar nu vragen w ij aan ٧ : rijdt ٧ eens wat rustiger 
door onze toch al veel te kleine straten en spaart 
onze kinderen.
٧  spaart niet alleen de kinderen, maar ٧ remt ook 
de kosten van uw portemonnaie, al is dit niet het 
belangrijkste.



Ouderavond van de 
12—2-opvang in 
'Ons Huis'
Half december !s er een ouderavond geweest voor 
de ouders van de kinderen die in 'Ons Huis' tussen 
12 en 2 uur overblijven.

De medewerkers en kinderen hadden tekeningen 
en versieringen gemaakt.
□e kinderen hadden heerlijke koekjes gebakken 
voor hun ouders, opa's en oma's, broers en zusjes. 
W ant niet alleen bijna alle ouders zijn gekomen, er 
waren ook broers en zusjes en zelfs oma's, die 
door de enthousiaste verhalen van hun klein
kinderen waren meegekomen.

Terwijl de medewerkers en de ouders gezellig met 
elkaar zaten te praten, speelden de kinderen.

Er is nog piaats op de overblijf voor kinderen van 4 
to t 12 jaar.
De kosten zijn 
f 1,— per kind per keer 
f 2,75 per kind per week 
f 2,25 voor het tweede kind per week.

Als ٧ meer over de overblijf w ilt weten, o f als ٧ uw 
kind w ilt opgeven, dan is het adres:
'Ons Huis', Nova Zemblastraat 90A, tel.: 82977©.

UITSTAPJES
Elke woensdagmiddag worden vanuit buurthuis 
Spaarndam, Nova Zemblastraat 90A en buurthuis 
'De Schroef', Westzaanstraat 63, uitstapjes ge
organiseerd.
Dit is voor kinderen van 7 — 12 jaar en kost per keer

Om half twee vertrekken we gezamenlijk vanuit 
beide buurthuizen en zijn allemaal uiterlijk half v ijf 
weer terug.

Cockie Verdonk en Maarten Klaus van buurthuis 
Spaarndam en een medewerkster van buurthuis 
'De Schroef' hebben de leiding.

De bedoeling van de uitstapjes is, dat we gezellig 
op pad gaan in Amsterdam. Zo zijn we in het 
Vondelpark en het Flevopark geweest, in het 
kinderatelier van het Van Goghmuseum, Artis en 
we hebben geschaatst en gezwommen.
De kinderen hebben zelfs nog fo to 's  gemaakt in 
het centrum van de stad en hebben die fo to 's  zelf 
afgedrukt in de donkere kamer van één van de 
buurthuizen.
's Zomers gaan we zoveel mogelijk naar buiten en 
in de w inter blijven we binnen, omdat het dan 
koud en vies weer is.
Omdat we altijd met de bus of trein ergens naar 
toe gaan, moeten de kinderen zèlf een tramkaart 
meenemen!

Heeft ٧ vragen of w ilt ٧ , als ouder, graag mee
gaan, komt ٧ dan even langs of belt ٧ even op 
naar het buurthuis.

Buurthuis 'De Schroef’, Westzaanstraat 63, 
tel. 826429
Buurthuis 'Spaarndam', Nova Zemblastraat 90A , 
tel. «?977»

Tot ziens!

Poesie mauw
W at deze viervoeters aangaat het volgende: ze zijn 
heel lief, maar het zijn jagers. Ze jagen nu eenmaal 
graag op vogels en andere dieren en ja, net als de 
honden moeten ook zij hun behoeften doen, wat 
weleens minder prettig Is voor de mensen die een 
tuin hebben of de kinderen die in een zandbak 
spelen en daar in eens een hand vol hebben met ? 
Ja, ٧ raadt het al: POEP.
Deze poep is daarom zo erg, niet alleen dat we er 
met onze handen in grijpen, maar de weinige 
planten die we nog in deze buurt hebben gaan er 
dood van en dat is iets wat we moeten proberen 
met z'n allen te voorkomen.
Daarom nu een vraag van mij aan alle dierenvrien
den, w ilt ٧ rekening houden met mensen die wat 
minder belangstelling hebben voor onze vier
voeters en wat meer voor de planten en te 
proberen uw huisdier zijn behoefte daar te laten 
doen waar een ander het minste last van heeft. 
Met z'n allen krijgen we weer wat meer kleur in de 
buurt.

Frans Dorjee

De Na-Vieren en 
^ensdagmiddaginstuif 
in de buurthuizen De 
Schroef' en 'Ons Huis
In 'De Schroef' is de na-vieren maandag, dinsdag 
en donderdag van half vier to t half zes.
In 'Ons Huis' is het maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van vier to t half zes.
De na-vieren biedt speelgelegenheid voor kinderen 
van 4 to t 12 jaar en is tevens een garantie voor de 
ouders dat hun kinderen na vier uur opgevangen 
worden. Er worden verschillende aktiviteiten ge
daan, zoals: handenarbeid, toneel, sport en spel
letjes.
Met Sinterklaas hebben de kinderen tijdens de na
vieren het sinterklaasfeest voorbereid.
Dit feest is helemaal door de kinderen verzorgd 
met toneelvoorstellingen, een poppenkastvoorstel
ling, een orkestje met eigengemaakte instrument
jes, een acrobatengroep, enz. enz.

Op het ogenblik wordt er weer gewerkt aan een 
feestmiddag in februari, met spelletjes, voorstel
lingen en een tentoonstelling.
We hopen dat er dan net zoveel ouders, kinderen 
zullen komen als op het sinterklaasfeest.

Op donderdag is er in 'Ons Huis', naast de gewone 
kleuteraktiviteit k le te rg ym n as tiek .
Dit kost evenals de na-vieren ook twee kwartjes, 
maar de kleuters moeten hiervoor wél ingeschre
ven staan of worden.

De woensdagmiddaginstuif is in beide buurt
huizen van twee uur to t half vier en kost drie 
kwartjes.
Ook deze middag zijn er verschillende dingen te 
doen, zoals: sport, handenarbeid, timmeren en 
voor de kleuters elke week iets anders.
Om half vier worden de kinderen, voor wie dat 
nodig is, over de Spaarndammerstraat gezet. De 
rest van de week gebeurt dat om half zes.

Bij de na-vieren opvang is er door ziekte en vertrek 
een tekort aan medewerkers ontstaan in de buurt
huizen. Dit brengt de kwaliteit van de speelgele- 
genheid en opvang van de kinderen in gevaar. 
Daarom vragen wij dringend vrijwilligers die één of 
twee keer per week zouden willen meewerken.
Als ٧ belangstelling hebt, w ilt ٧ dan contact op
nemen met 'Ons Huis', Nova Zemblastraat 90A, 
tel. 829770 óf met 'De Schroef', Westzaanstraat 
61, tel.: 826429.

Gezamenlijk buurt- en 
clubhuizen 'De 
Schroef' en 'Ons Huis' 
ondersteunen de 
aktiviteiten voor woon- 
en wijkverbetering 
N U ! ! !

In de gezamenlijk؟  buurt- en clubhuisvergadering 
is over de aktiemaanden februari en maart het 
volgende afgesproken:

1. De buurthuizen stellen hun ruimtes gratis 
.schikbaar voor de akties^؛،

2. Er kan een beroep op de werkers gedaan 
worden ٥٨١ zoveel als mogelijk ondersteunende 
taken te verrichten voor bijv. demonstratie, hand■ 
tekeningenlijsten etc.

3. Omdat februari + maart aktiemaanden zijn, zal 
er voor de buurtaktivisten weinig tijd overblijven 
om met de o ^ rh a n d e lin g e n  rond de voorzienin
gen door te gaan. Misschien is het een voorstel dat 
er een beroep gedaan kan worden op buurt- en 
clubhuiswerker om zoveel mogelijk noodzakelijke 
taken toch te blijven verrichten-

4. W e zouden het op prijs stellen واه  in de 
aktie ook ergens de aandacht gevestigd 
w ordt op de slechte staat van de gebouwen  
waarin w e  ons w erk  moeten verrichten.

Hopelijk w ordt deze vergadering net zo vruchtbaar 
als de vorige (bedoeld wordt de mobilisatieverga- 
dering d.d. 30-1 ’75).

Namens de gezamenlijk buurt- en club
huizen,
Bert Boer

Giften voor fotocopieer- 
apparaat

In onze oproep in de laatst verschenen aktiekrant 
(decembernummer) hebben wij toegezegd de 
giften, die binnengekomen zijn, voor de huur van 
een fotocopieerapparaat in de krant bekend te 
maken.
Tot op heden hebben w ij ontvangen van:

Aktivi&tfen van het CWS f2 5 0 , -
via de wijkpost van een bejaard echtpaar ٦٥ , -
fam. M. 5 , -
fam. D. 5 , -
CWS-lid 1 5 ,-
CWS-lid 5 , -
CWS lid 2 5 , -
fam. M. 1 0 ,-
fam. IJ. 1 0 ,-
١٦٢ V. 1 0 ,-
N.N. 2 5 , -
hr. ة . ٦٥, -
fam .v. □. 5 , -
Totaal f 3 8 5 , -

Na wikken en wegen blijkt achteraf dat het huren 
van een fotocopieerapparaat goedkoper te zijn. 
Daarom heeft dagelijks bestuur van het CWS be
sloten er een te huren.

GOED VOORBEELD

De heer Van Asperen, winkelier, heeft toegezegd 
de eerste 3 maanden ٨٧٧٢ voor zijn rekening te 
nemen. Hartelijk dank heer Van Asperen.

Onze dierlijke mede
bewoners

Hoewel dieren ook in onze buurt thuis horen, 
moeten ze wel opgevoed worden.
We bedoelen in hoofdzaak twee van onze dier
soorten, en wel met name onze honden en katten. 
HONDJE POEP NOU.
W at onze honden aangaat het volgende:
De eigenaar moet leren ze aan de lijn te houden. 
De honden moeten daar hun behoefte doen waar 
uw medebewoners er het minste last van hebben. 
Dus mensen onze leus is weer vanouds;
Honden poep niet op de stoep



W at dacht je  wat 
Woonrecht a/s ik 18jaar ben

INFORMATIE 
KLOOFGROEP
De kloofgroep, waaruit bestaat die eigenlijk?
Die vraag is ons de laatste tijd vele malen gesteld. 
Daarom in de aktiekrant een stukje informatie over 
de kloofgroep.
Allereerst de samen$tell؛ng: de kloofgroep bestaat 
uit mensen van de Gezamenlijke ©uder Commis- 
s!e, huiswerkklas, een leraar aan het voortgezet 
onderwijs, een schoolmaatschappelijk werkster, de 
schoolbegeleider van het ABC, en een stagiaire 
van de Akademie voor School- en Beroepskeuze.

De kloofgroep stelt zich to t taak op korte termijn 
oplossingen te vinden die de kloof tussen het 
basis- en voortgezet onderwijs overbruggen.
Zoals w ij bijna allemaal weten zijn de problemen 
voor de kinderen erg groot. Ze moeten wennen 
aan een totaal andere lesgeving, aan huiswerk 
maken, aan hele afstanden afleggen voor zij bij 
school zijn, enz., enz. Dan speelt voor de ouders 
de schoolkeuze nog een heel belangrijke rol, want 
er zijn nog veel meer mogelijkheden dan mavo, 
huishoudschool, of l.t.s.
De taak van de kloofgroep is daarom de ouders 
voor te lichten en de kinderen te helpen waar 
mogelijk.

Enige weken geleden is door de kloofgroep en het 
ABC een scholeninformatiemarkt gehouden die 
een groot succes was.
Binnenkort starten we met diverse andere aktivi- 
teiten waaronder overleg met de lager en voort
gezet onderwijsscholen.
In samenwerking met het ABC w ordt vervolgens 
een to roe^nvoorlich tingsp ro jek t op de lagere 
scholen gedaan. En er komt een speciale voor- 
lichtingsmap voor de ouders.

Zoals ٧ ziet, ouders, proberen we met deze kloof- 
groep de kansen voor uw vind te vergroten voor 
zover dat voor ons haalbaar is.
De kans op beter onderwijs, een betere kans om 
het onderwijs wat ٧ en uw kind gekozen hebben 
ook af te maken, een kans dus op een betere 
plaats in de maatschappij.

Mocht ٧ meer willen weten of heeft ٧ problemen, 
kom dan naar ons toe of bel even. We zijn te be
reiken in:
buurthuis Spaarndam,
Nova Zemblastraat 90a 
tel. 82 97 70
Informatie bij: Leo V ro m an

KLOOFGROEP

Voorlichting over 
huursubsidieregelingen
Met ingang van W OENSDAG 5 FEBRUARI 1975
zal in het kader van de aanvullende huursubsidie 
en huurgewenningsbijdrage voor de bewoners van 
de geren،)veerde woningen in de Spaarndam- 
me، en Zeeheldenbuurt een nieuwe informatie
mogelijkheid worden geboden.

De bewoners die in aanmerking voor deze subsidie 
regelingen willen komen, of daar informatie over 
willen hebben, kunnen terecht op

W OENSDAGM ORGEN van 10 12 UUR in de 
BLAUWE KEET op het S PA A R N D A M M E R - 
PLANTSOEN,

Op dit spreekuur kan ter plaatse worden bekeken 
of men voor deze regelingen in aanmerking komt. 
HET IS NOODZAKELIJK DAT BEWIJSSTUKKEN 
OVER HET INKOMEN VAN 1973 WORDEN MEE
GENOMEN!!!!!
Hieronder wordt verstaan: werkgeversverklaring, 
opgave pensioenuitkering, belastingpapieren e.d. 
Ook moet de LAATSTE HUURSPECIFICATIE
worden meegenomen.

Zij willen ook woonrecht vanaf 18 jaar.

Organisatorische samen
stelling van het cws
Bewonerscommissie Amsterdam-Zuid 
Bewonerscommissie Krommeniestraat (Het Oos-

Bewonerscommissie Zaanhof (Het Westen) 
Bewonerscommissie Patrimonium 
Bewonerscommissie WASP 
Bewonerscommissie Eigen Haard 
Huurdersvereniging Spaarndam (Gemeentewonin-
gen)
Huurdersvereniging Het Westen 
Werkgroep Onderwijsverbetering 
Werkgroep Jeugdvoorzieningen 
Werkgroep Bejaardenvoorziening (incl. Plan
gebied)
Werkgroep Verkeersvoorzieningen 
Werkgroep Sport - Spel - Recreatie 
Werkgroep Gezondheidszorg 
Werkgroep Particuliere Sektor 
Beleidsgroepen:
Coördinatiegroep Sociale Begeleding + Herhuis
vesting (2A)
Plangroep Sociale Begeleiding + Herhuisvesting 
(1B)
Stuurgroep Voorzieningen (o.m. Meerjaren
planning)
Belangengemeenschap Winkeliers 
Probleemteam

Het CWS wordt ondersteund door:
Buurt- en Clubhuizen
Alg. Bond voor Bejaarden afd. 12
NVB afd. Haarlemmerpoort
PvdA afd. Noord-West
CPN afd. Spaarndam

Het CWS werkt nauw samen met het Aktiecomité 
'Zeeheldenbuurt'.

MET RAAD EN DAAD
ZIT ٧ IETS DW ARS M ET HET RE^HT? 
VRAAG HET A AN HET BUREAU VOOR  
RECHTSHULP

Hebt ٧ zorgen over de huur van ٧١« huis?
Heeft uw huwelijk niet dat gebracht wat ٧ ervan 
had verwacht?
Bent ٧ met de politie in aanraking geweest voor 
een strafzaak?

Dit kunnen van die omstandigheden zijn, waarin ٧ 
denkt: kon iemand mij maar eens vertellen wat ik 
moet doen. Dat kân, als ٧ zich wendt to t het 
Bureau ٧٥٥٢  Recht$hulp, dat is geve$tigd aan de 
Droogbak 1a. (gelegen bij het Centraal Station te 
Amsterdam).
Iedere dag tre ft ٧ daar mensen die weten hoe ons 
recht in elkaar zit, en die ٧ kunnen vertellen wat ٧ 
moet of kunt doen.

Maar wat kost me dat dan wel? zult ٧ zich af- 
vrâgen. Dat kost ٧ in de meeste gevallen niets, in 
enkele gevallen kan van u een kleine bijdrage 
worden gevraagd. De Amsterdamse Orde van 
Advocaten en het Juridisch Consultatiebureau 
vinden dat ٧ met vragen die ٧ hebt over het recht, 
snel en vakkundig moet worden geholpen. En 
daarom i$ dit Bureau er gekomen.

In het Bureau voor Rechtshulp werken de Amster
damse advocaten en de medewerkers van het to t 
nu toe zelfstandig gevestigde Juridisch Consulta
tiebureau samen om te trachten ٧ uw recht te 
laten krijgen. Tot voor kort moest ٧ een beetje de 
weg weten om bij de in$tantie terecht te komen, 
die nu juist op uw vraag zou kunnen proberen het 
antwoord te geven. Als u een advocaat wilde 
hebben om te procederen, en ٧ kon niet zelf een 
advocaat betalen, dan moest u zijn bij het Bureau 
van Consultatie. Als ٧ in een strafzaak verwikkeld 
raakte, maar de politie of de justitie vond het niet 
nodig dat ٧ ook in hechtenis werd genomen of zou 
blijven, dan diende ٧ zich te wenden to t de Raad 
voor Rechtsbijstand of het Juridisch Consultatie
bureau.
Als ٧ eenvoudig juridisch advies wilde hebben, 
waren er de zes advocatenspreekuren in de stad.

٧  hoeft daarover allemaal nu niet meer te denken. 
٧  kunt eenvoudig naar de Droogbak 1a öf naar de 
advocatenspreekuren gaan met alles wat ٧ op 
rechtskundig gebied zorgen geeft. ٧  bent altijd aan 
het juiste adres, waar men ٧ meteen kan helpen, of 
verder kan helpen.
De adressen en openingstijden zijn als volat:

Het Bureau voor Rechtshulp — Droogbak la  
(Telefoon: 020 242757/226978) (bij het Centraal 
Station). Hike dag 10 to t 17 uur.

BELANGRIJK
Voor HUURZAKEN
Het Bureau voor Rechtshulp, Droogbak 1A, tele
foon 242757 en 226978.
Dagelijks van 10.00 to t 17.00 uur.

Voor W O NING ZAKEN
Advies- en Informatiecentrum, Spaarndammer
straat 143, telefoon 825853
Alleen dinsdagmorgen van 9.30 to t 11.30 uur.

Voor B ELA STIN G ZA K EN
In het gebouw van de Sociaal Raadsman, Zaan- 
straat 353 (bij het Brediusbad) door de heer 
Hamer, vanaf maandag t/m  vrijdag 
's morgens van 8.30 to t 12.00 uur 
's middags van 13.00 to t 16.00 uur.

SPREEKUUR V A N  D E M A A T S C H A P P E L IJK  
WERKER V A N D E A F D E U N G  
STAD SVER N IEU W IN G  V A N  DE  
GEM EENTELIJKE SO C IALE D IEN ST

BUURTGENOTEN,

Indien ٧ met uzelf of met uw omgeving in moeilijk
heden bent geraakt of dreigt te geraken dan kunt 
٧ met deze problemen naar de maatschappelijk 
werker van de Gemeentelijke Sociale Dienst.

Hij houdt van 3 februari 1975 af spreekuur op het 
adres ZAANSTRAAT 22 HS op MAANDAG, 
DINSDAG, DONDERDAG en VRIJDAG van 9 uur 
to t 12 uur, telefoonnummer 84.25.30.

17 MAART GROTE 
BUUR^/ERGADERING 
OVER H ^  
VOORTGEZET ONDER
WIJS, POLANEN- ر  
THEATER, < 
POLANENSTRAAT 90, \  
20.00 UUR
De kinderen uit de Spaarndammer- en Zeehelden
buurt ondervinden moeilijkheden op het voortgezet 
onderwijs. De scholen voor voortgezet onderwijs 
zijn buiten de buurt. Daarom moeten ouders hun 
wensen over het voortgezet onderwijs op deze ver
gadering naar voren brengen.



VOORZIENINGEN
Op de B©kk!nghangen komt straks 100 m2 be
schikbaar voor voorzieningen in de buurt. Het 
Aktiecomité Zeeheldenbuurt bekijkt nu wat de 
mogelijkheden voor deze ruimte zijn. £ ٢ wordt 
overleg gepleegd met dienstverleners en met de 
Ambtelijke Projektgroep. We gaan na o f de dienst
verleners in onze buurt spreekuur kunnen gaan 
houden, □aarbij denken w ij aan: de w ijkpost voor 
bejaarden, de wijkverpleging, de sociaal raadsman 
en het maatschappelijk werk.

De verschillende dienstverleners hebben vaak met 
dezelfde problemen te maken. Daarom is het be
langrijk dat ze met elkaar overleggen en samen
werken. De ruimte op de Bokkinghangen biedt de 
mogelijkheid om deze samenwerking te bevorde
ren. We verwachten niet dat de dienstverleners 
alleen voor onze buurt zullen werken. Maar wel 
moet er bij de verbetering van de voorzieningen in 
de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt voor ge
zorgd worden dat de dienstverleners een gedeelte 
van hun tijd besteden aan hun taak voor de Zee- 
heldenh^urt-

Ook voor de huisarts is het van belang dat hij 
samenwerkt met andere dienstverleners, zoals de 
wijkverpleging, de wijkpost voor bejaarden en het 
maatschappelijk werk.

De ruimte op de Bokkinghangen is waarschijnlijk te 
klein voor al die dienstverleners samen. Ook duurt 
het nog een tijd voor de Bokkinghangen klaar is. 
Daarom zal worden bekeken of de dienstverleners 
voorlopig in het Turfschip spreekuur kunnen gaan 
houden.
Voor de huisarts w ordt gezocht naar een geschikt 
pand in onze buurt. Door het overlijden van dokter 
Lensing moet er een nieuwe arts komen. Bij de 
aanstelling van een nieuwe arts moet aan de 
samenwerking met de andere dienstverleners en 
aan de afstemming op onze buurt zorg worden 
besteed. Hiervoor wordt overleg gevoerd met het 
CWS, de arts in Spaarndam, de andere dienst
verleners en de Ambtelijke Projektgroep.

In het Turfschip zijn we begonnen met het in for
matiebureau, waarover ٧ elders in deze krant meer 
kunt lezen. We hopen dat ook hierdoor het 
Turfschip zich verder zal ontwikkelen als een on t
moetingsruimte voor de buurtbewoners.

SPREEKUUR 
OPNAMEKOPPEL
Iedere dinsdagmiddag 15.00—18.00 uur in de 
Roggeveenstraat 25, telefoon 24.27.25.
Het spreekuur w ordt gehouden door de heer w. s. 
Vogel van de Dienst Herhuisvesting en mevr. ٧ . c. 
s. Vehmeyer van de W oningbouwvereniging 
^a b o r'. Op dit spreekuur kunt ٧ B recht met al uw 
vragen over de woningverbetering in de Zee-
heldenhuurt

17 MAART  N

OOKVOORUMy

Zij hebben het best naar hun zin in het F/evohuis.

Een hoekje ٨^٧  het speelterrein op de Bokking
hangen.

OPRICHTING VAN 
EEN
INFORMATIEBUREAU 
VOOR BEWONERS 
DOOR HET 
AKTIECOMITE
ZEEHELDENBUURT

Nu straks de woningverbetering in onze buurt van 
start gaat, is het van groot belang dat de sociale 
begeleiding van de bewoners tijdens de w on ing
verbetering goed is geregeld. Juist in het geheel 
van woon en wijkverbetering moeten we zorg
vuldig aandacht besteden aan de kwaliteit en de 
bereikbaarheid van onze voorzieningen.
Daarom begint het Aktiecomité Zeeheldenbuurt 
met het instellen van een informatiebureau  ter 
ondersteuning van de sociale begeleiding in de 
٨ ٧ ٧ ٨  Dit informatiebureau zal worden bemand 
door Maaike Munniksma.

Het informatiebureau is bedoeld als inloopmoge
lijkheid voor bewoners als zij ergens problemen 
mee hebben. Via het informatiebureau kan dan 
eventueel contact worden opnomen met instanties 
die zich bezighouden met de sociale begeleiding, 
zoals: de wijkpost voor bejaarden, het maatschap
pelijk werk, de sociale raadsman, het onderwijs, de 
wijkverpleging, het Gpnamekoppel. De informatie- 
post vervangt deze mensen dus niet. Ook is het 
informatiebureau niet hetzelfde als het opname- 
koppelbureau. Het opnamekoppel is speciaal 
bestemd voor problemen rond de woningverbete
ring; het informatiebureau is bedoeld voor proble
men rond de sociale begeleiding en de voorzie
ningen in de buurt. Via het informatiebureâu 
kunnen stappen worden gezet, opdat de dienst
verleners makkelijker te bereiken zijn. Er zal 
worden nagegaan of dienstverleners ook in onze 
buurt spreekuur kunnen houden. Ook zal met de 
d^s tve rle n e rs  worden overlegd hoe zij kunnen 
optreden in het geheel van « ١٥^٨ - en wijkverbete- 
ring. Wanneer op het informatiebureau blijkt dat 
voorzieningen niet deugen, niet op onze buurt zijn 
afgestemd of onbereikbaar zijn, o f wanneer blijkt 
dat dienstverleners overbelast zijn, dan zal door het 
informatiebureau overleg en aktie worden gevoerd. 
ا €ا آ  informatiebureau praat al met de dienstver
leners over de voorbereiding van de woningver
betering en over wat er voor de Zeeheldenbuurt 
gedaan gaat worden op het gebied van de voor
zieningen.

Wanneer ٧ nu met problemen zit, of wanneer ٧ 
vindt dat er voor bepaalde voorzieningen in onze 
buurt wat gedaan moet worden, dan kunt ٧ naar 
het informatiebureau gaan. Het adres is: 't  Tu rf
schip, Roggeveenstraat 12. De openingsuren zijn: 
woensdagochtend 9.30—11.00 uur 
donderdagavond 19.00—20.00 uur.

Namens het Aktiecomité Zeehelden-

Maaike Muniksma

Over de Gezanrenlijke 
Oudercommissie van de 
Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt
Zoals ٧ weet hebben de oudercommissies van de 
kleuter- en lagere scholen uit de buurt één of 
twee vertegenwoordigers in de werkgroep Geza
menlijke Oudurcommissie.
De Gezamenlijke Oudercommissie heeft zich enkele 
jaren geleden de taak gesteld om ouders meer 
bptrokken te laten zijn bij het onderwijs van hun 
kinderen en ouders te aktiveren om de noodzake
lijke verbeteringen ٧٧٥٢  het onderwijs te realise
ren.

We hebben hieraan nu drie jaar gewerkt. Het 
laatste jaar in nauwe sampnwerking met de W erk
groep Onderwijsverbetering.

De werkzaamheden van vorig jaar waren:
discussie over het rapport Renovatie en On- 
derwijsnood;

- Informatie en discussie over de huiswerkklas 
en het scholenproject;

— het oprichten van de werkgroep 'K loof' (zie 
hiervoor informatiestukje in deze krant);

— informatie en discussie over de Middenschool;
— er وا meegewerkt aan de onderwijsaktie in mei, 

in samenwerking met het A.A.O.

Na het bespreken van de onderwerpen in de
O.O.K. helpen we de oudercommissie-leden om 
verder te discuss^ren op de scholen. We bepalen 
verder gezamenlijk of het wenselijk is om ouder
avonden te organiseren. Hiervoor zorgen we voor 
de nodige informatie.

In de laatste vergadering zijn de plannen voor het 
komende jaar vastgesteld.
Over de volgende onderwerpen zal informatie en 
discussie zijn;
٦. Het voortgezet onderwijs;
2. ABC-project;
3. buitenschoolse aktiviteiten: dit zijn aktiviteiten 

die in schooltijd, maar niet in het schoolge
bouw, plaatsvinden;

4. Hoe kunnen we nog meer ouders (het zijn er al 
een heieboell!) betrekken bij het onderwijs;

5. Integratie kleuter en basisonderwijs;
6. We willen uitzoeken waar de scholen recht op 

hebben vanuit de gemeente (bijv. dia-appara- 
tuur, stencilmachine, enz.).

We vinden het erg belangrijk dat er een goede 
samenwerking is met alle schoolteams, het ABC, 
de Werkgroep Onderwijsverbetering, de buurt
huizen en iedereen, die zich aktief bezig houdt of 
ge'l'nteresseerd is in het onderwijs.

We hopen ٧ steeds, via de aktiekrant, op de 
hoogte te houden van alle werkzaamheden van de 
Gezamenlijke Oudercommissie.

Werkgroep Gezamenlijke Ouder 
commissie van de Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt

Barentszstraat heeft 
weer een 
kantoorboekhandel
Na een grondige modernisering en uitbreiding 
heeft Drogisterij 'Erica' een complete boekhandel- 
afdeling gekregen bij haar assortiment. Daar boek
handel Siebe vorig jaar wegens sloop zijn deur 
heeft moeten sluiten, zal deze aanwinst ongetw ij
feld in een grote behoefte voorzien.

Bridge-club Jubilo
Binnen de Zeehelden- en Spaarndammerbuurt 
bestaat al ruim 30 jaar een bridgeclub. Op dit 
moment heeft de club nog 23 leden (tussen 22 en 
60 jaar) over. Door de vele verhuizingen is ons 
aantal in de loop der jaren nogal teruggelopen.

W ij willen gaarne de huidige buurtbewoners in de 
gelegenheid stellen om kennis te komen maken 
met onze vereniging.
Ook dames en heren die het bridgespel niet of 
geheel beheersen zijn van harte welkom. Binnen 
onze club zullen w ij ٧ de geheimen van de smid, 
desnoods door een paar avonden les, hiihrengen

Wij spelen op maandagavond in het Parochiehuis, 
Spaarndammerstraat 78. Aanvang: 20.00 uur.
Voor hen die eerst nog nader geïnformeerd willen 
worden: bel onze voorzitter c. Brouwer, tel. 
366211.
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Bouw Bokkinghangen 
en hoek Barentszstraat/ 
Heemskerckstraat
De voorbereidingen voor de bouw van 125 w onin
gen aan de Bokkinghangen vorderen goed: in 
december hebben een groot aantal buurtbewoners 
gebruik gemaakt van de gelegenheid om de proef- 
woning te bekijken in het laboratorium van Volks
huisvesting aan het Jonas □aniël Meyerplein. De 
reacties waren bijna zonder uitzondering zeer 
enthousiast. Aan de suggesties die daar werden 
gedaan zal zoveel mogelijk gevolg gegeven 
worden.
Goed nieuws is, dat de twee uitgebrande pakhui
zen aan de Zoutkeetsgracht door de gemeente 
definitief worden aangekocht. Dit betekent dat het 
aantal woningen nu definitief op 125 komt te 
staan, én dat de buurt een ontsierende ٢٧١٢٦̂  zal 
verliezen. Het overleg tussen ambtenaren, LABOR, 
de architecten en het aktie-comité duurt voort: 
kostenbewaking is het grootste probleem, want 
iedereen b lijft voor ogen houden dat de woningen 
voor de buurtbewoners gebouwd moeten worden 
en dus voor wat betreft de huurprijs aan de moge
lijkheden van die groep aangepast moeten zijn. Het 
ziet er naar u it dat d it voornemen zal slagen.

Alwéér de kosten hebben grote problemen ver
oorzaakt bij de voortgang van het projekt Barentsz- 
straat-Heemskerckstraat: hier hadden de provincia- 
Ie overheden grote bezwaren tegen de prijs die er 
tenslotte uitrolde, nadat de Gemeenteraad al wel 
met de gang van zaken had ingestemd. 'Hogerop' 
bleek men gevoelig voor de argumenten dat een 
hoek, en zéker één van zo'n merkwaardige vorm, 
nu eenmaal duur uitkomt. Bovendien bleken op dit 
moeilijke terrein de, in onze buurt zo gewenste, 
grote woningen ook alleen maar tenkoste van veel 
geld te realiseren te zijn. Daarnaast waren de ge
kozen oplossingen voor ingang en kap erg 
knstbaar.
Op zeer korte termijn zullen de architecten met 
wijzigingsvoorstellen komen.
Het aktiecomité betreurt het, dat een plan dat toch 
al in zo'n vergevorderd stadium was, nu nog met 
zoveel problemen te kampen heeft. W ij blijven 
scherp opletten, dat de wijzigingen geen ontoe
laatbare kwaliteitsverminderingen ten gevolge 
hebben.

30.1.1975

Van Klimroos naar
H i!dsnn

Klimrozen kunt ٧ op stokken zetten, maar ze 
kunnen ook op de grond gezet worden. Ziehier de 
plaatsing op de Klimroos. Na 1 è 2 jaar gaan ze dan 
toch omhoog om te ontdekken dat ze dan bij de 
ontdekkingsreiziger Hudson terecht komen.

De afgelopen 50 jaar hebben velen de Hudson- 
school ontdekt. Deze ontdekking werd vergemak
kelijkt in 1947, toen de kleuterschool De Klimroos 
werd opgericht. Een en ander willen w ij niet on
gemerkt voorbij laten gaan. Eind mei, begin juni zal 
dan ook in het teken van het feest staan. Hoe dit 
feest precies gevierd gaat worden weten wij nog 
niet. Wel verzoeken w ij nu vast iedereen die nog 
oude fo to 's  heeft, deze tijdelijk af te staan aan een 
van de twee scholen. W ij hopen in de volgende 
aktiekrant hierop nog terug te komen.

Leerkrachten en oudercommissies van de
Klimroos en de Hudson

Nieuwe aktiviteit in 
't Turfschip
Op woensdagavond is er weer biljarten. Aanvang 
half acht. Voor nieuwe deelnemers is er nog plaats. 
Entree: f 0,50.

A N D E R E  A K T IV IT E IT E N  Z IJ N :

Maandagavond: te e n e ra o n d
Dinsdagmiddag 12.45—14.00: Volksdansen voor
ouderen.
Dinsdagmiddag 14.00 16.00: Kienen.

GYMNASTIEKSCHOOL HUDSONSCHOOL:

Dinsdagavond 20.00—21.00 uur Sportinstuif jonge 
teeners (jongens) 12—15 jaar.
Donderdagavond 19.00 — 21.00 uur Damesgym- 
nastiek + zelfverdediging voor dames.

Bejaardenzwemmen
In het Marnixbad aan het Marnixplein is er op de 
vrijdagmorgen een uur speciaal voor de bejaarden 
gereserveerd. Dit dreigt nu te verdwijnen wegens 
gebrek aan belangstelling, wat erg jammer zou zijn. 
Degenen die belangstelling hebben, kunnen zonder 
zich van tevoren op te geven naar het zwembad 
gaa□.
Tijd: vrijdagmorgen 10.00 — 11.00 uur. Kosten: 
f 1,75 per keer.

OPROEPAANDE 
BUURTBEWONERS
Als ٧ ziet dat in de panden van de w oningbouw
vereniging 'Labor' woningen leeg komen, zoudt ٧ 
dit dan met het oog op de wisselwoningen door 
willen geven aan het aktiecomité.

Actiecomité Zeeheldenbuurt

WONING
VERBETERING 
ZEEHELDENBUURT
De Dienst Herhuisvesting en W on ingbouw eren i- 
ging 'Labor' houden iedere dinsdag van 15—18 uur 
in de Roggeveenstraat 25 spreekuren over de 
woningverbetering in de Zeeheldenbuurt. Op de 
afgelopen $preekuren waren nogal wat vragen 
over de verwarming in de verbeterde woningen en 
over de nieuwbouw 'Bokkinghangen'.

Centrale verw arm ing؛ in alle verbeterde w onin
gen komt centrale verwarming; iedere woning 
krijgt een eigen ketel, zodat elke bewoner zelf de 
temperatuur in zijn woning kan regelen.

Bokkinghangen: Indien alles volgens plan ver
loopt zal de nieuwbouw Bokkinghangen 1-10-1975 
van start gaan. Wie komen voor deze woningen in 
aanmerking?

1. In de eer$te plaat$ komen in aanmerking de 
bewoners van de Spaarndammer- en Zeehelden
buurt, die door woningverbetering !٦٧٨ woning 
moeten verlaten. Omdat 'Bokkinghangen' nog ge
bouwd moet worden, kunnen in de Zeehelden
buurt alleen de bewoners die in de latere fasen van 
de woningverbetering aan de beurt zijn naar de 
woningen in Bokkinghangen: Van Heemskerck- 
straat 22 t/m  32, de Houtmankade en de Dirk 
H ^toghstraa t. Uiteraard moet Bokkinghangen dan 
wel op tijd gereed zijn.

2. In de tweede plaats komen in aanmerking de 
bewoners van de Spaarndammer- en Zeehleden- 
buurt, die in het bezit zijn van een geldig urgentie 
bewijs. £ ٢ w ordt niet voor Bokkinghangen inge
schreven. Het enige dat ٧ nu al kunt doen is bij de 
Dienst Herhuisvesting een urgentiebewijs aan
vragen. Bent u volgens de regeling woningtoe
wijzing te klein behuisd en kunt ٧ dus een urgen- 
tiebewijs krijgen, dan deelt ٧ bij Herhuisvesting 
mede dat ٧ w ilt wachten op het gereedkomen van 
Bokkinghangen. Het een en ander houdt niet in 
dat het zeker is dat u een woning in de Bokking
hangen kunt krijgen.

Buurtbewoners bezichtigen de modelwoning in het Laboratorium van Volkshuisvesting.


