
van

 ؛ Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt ؟؟
إ en Aktiecomité Zeeheldenbuurt ؛§

SPORTZAAL VOORDE SPAARNDAMMER- EN ZEEHELDENBUURT?
Wethouder Verheij doet zijn best

Inmiddels is een schrijven □itgegaan van het Aktie 
Comité Zeeheldenbuurt, W ijkopbouworgaan 
Spaarndam en het Comité Wijkverbetering Spaarn- 
dammerbuurt naar het College van B e n W  met 
het verzoek om de bouw van de door de buurt 
gewenste sportzaal te bespoedigen. Inmiddels 
heeft wethouder Verheij hierop gereageerd met 
de mededeling, dat in de eerstkomende bespre 
king met het ministerie van CRM de brief van de 
buurt aan de orde zal komen. Hij deelt mede zijn 
uiterste best te doen om de benodigde financiën 
voor de bouw van de sportzaal los te peuteren bij 
minister Van Doorn. Zodra er nieuwe ontw ik
kelingen zijn, worden de bewoners uit onze buurt 
op de hoogte gebracht.

CHRIS DEVRIES, 
secretaris C.W.S.

ERNSTIGE 
WAARSCHUWING
In onze 'Aktiekrant' nr 2/1975 heeft ٠٨$ bejaarde 
comitélid, dhr ل . de Haan, in een goed gedocu
menteerd artikel onder het kopje 'VEILIG VER
KEER' de parkeerexcessen in onze buurt aan de 
kaak gesteld en de politie verweten te weinig of 
niet daartegen op te treden.
De heer De Haan die lid is van de Alg. Bond van 
Bejaarden en ook zitting heeft in de bejaarden 
begeleidingscommissie, was met zijn artikel als 
het ware de tolk van de bejaarden die in ernstige 
mate met de gevolgen van de verkeersover
tredingen te maken hebben.
Wanneer men zijn oor te luisteren legt bij de 
moeders die zich dagelijks inzetten om de peuters 
en de kleuters door de buurt te leiden hoort men 
dezelfde klachten.

RIGOREUS OPTREDEN PORTIE

Het zal dan ook grote groepen van de bewoners 
als muziek in de oren klinken dat de chef van de 
wijksurveillance, de brigadier van politie, dhr A. F. 
Walraven, op bovengenoemd artikel met een brief 
heeft gereageerd en scherpe maatregelen tegen 
foutparkeerders heeft aangekondigd.
Bij een drie dagen lang gehouden contröle is 
gebleken, dat resp. 88,75 en 89 auto's van 
winkeliers en bewoners foutie f geparkeerd ston
den waardoor bedienend verkeer en winkelend 
publiek genoodzaakt werden dubbel te parkeren. 
Tezelfder tijd bleken er elders in de buurt 103, 
107 en 109 vrije plaa،sen beschikbaar te zijn, 
zodat het in de Spaarndammerstraat in het 
bijzonder helemaal geen chaos behoefde te zijn 
om over het beruchte stukje Knollendamstraat 
maar □iet te praten.

SPORT —SPEL RECREATIE —Z W E M M E N  — 
MASSAGE

Tijdens de besprekingen ^ ٧٧^٨١  naar voren dat, 
indien er ruimte zou zijn voor fitnessaktiviteiten  
een mogelijkheid geschapen zou kunnen worden 
voor massage en fysiotherapeutische behan
deling, omdat thans de situatie zo is dat mensen 
uit de buurt die dit ondergaan hiervoor zeer ver 
buiten de wijk behandeld worden, □ok wordt 
door de buurt gepleit voor gezelligheidsruimten  
zoals koffiebar, sociëteit e.d., welke verbonden 
zijn met het gebeuren in de zaal en eventueel 's 
zomers met het Brediusbad.
Wat plaats betreft lijkt verreweg de beste moge
lijkheid het terrein ten Zuidoosten van het 
Brediusbad. Hier is momenteel de RK-speeltuin 
vereniging St. Theresia gevestigd. Het bestuur 
van de vereniging heeft alle medewerking toege
zegd onder voorwaarde dat het clubgebouw  
van de vereniging hetzij gehandhaafd, hetzij 
voor rekening van de gem eente verplaatst 
c.q herbouw d w ordt
(De mogelijkheid om een sociëteit in een sport 
en spelgebouw aan St. Theresia ter beschikking 
te stellen ؛ة  eventueel te overwegen).

De situering van het gebouw naast het Bredius- 
zwembad biedt alle mogelijkheden om het, gedu
rende de zomermaanden, een funktie te geven 
eventueel ook vrij sporten naast het zwemmen, 
terwijl ook de koffiebar van nut kdn zijn. Op deze 
wijze zou een recreatiecentrum, de buurt waardig, 
ontstaan.
Tijdens de besprekingen is met voldoening kennis 
genomen van de uitspraak van de Wethouder 
voor de Sport en de Recreatie, dhr. ١١^٢٢٧  Verheij 
(CPN), dat hij een dergelijke voorziening in de 
Spaarndammerbuurt van belang acht.
Tevens is het ons bekend dat bij de financie
ring van een dergelijk projekt de financiële steun 
onontbeerlijk is. Hiervoor zal druk op het minis
terie moeten worden uitgeoefend.

Teneinde eventueel besprekingen met de gemeen
te over opzet en uitvoering te voeren, hebben een 
aantal personen, representatieve vertegenwoor
digers van sport en clubwerk uit de buurten, een 
commissie gevormd om de plannen nader uit te 
werken.

De commissie bestaat uit:

ل . ZAAL vertegenwoordiger sportclub 'Koneko'
A. v.d. LINDEN vertegenwoordiger voetbalveren؛- 
ging 'De Germaan'
R. LASSCHUIT buurtvertegenw. Zeeheldenbuurt 
ا . VISCH vertegenwoordiger club- en buurthuis
werk Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
R. HILLEBRANDT vertegenwoordiger s c h o o lg ^ - 
nastiek
H. de JONGH en R. DEDZING vertegenwoordiger 
korfbalver. HESPA en speeltuinver. Spaarndam 
merkwartier
CHR. DE VRIES buurtvertegenwoordiger Spaarn- 
dammerbuurt

Het voorlopig corr. adres van de commissie is: 
Chr. de Vries, Zaanstraat tel. 020 829082. 
(Suggesties en uitingen van ؛؛،'langstelling worden 
op dit adres gaarne ontvangen)

Tijdens een groot aantal openbare buurtvergade- 
ringen van het Comité Wijkverbetering  
Spaarndammerbuurt en het Aktie Comité  
Zeeheldenbuurt, waaraan vertegenwoordigers 
van het Wijkopbouworgaan Spaarndam, van het 
sport- en clublevon uit de buurt, sportleiders en 
eveneens leden van de ambtelijke projektgroep, 
t.w . ir. H. Hofstede. (Stadsontwikkeling) en dhr. 
Luirink (sportzaken) hebben deelgenomen, is met 
grote overtuiging en klem door de buurten gepleit 
voor de totstandkoming van een overdekte 
voorziening ٧٥٥٢ buurtger؛€hte sport- en spelakti- 
viteiten.

Daarbij werd door de buurtvertegenwoordigers 
gesteld dat het een gebouw zou moeten zijn met 
recreatieve m ogelijkheden  ٧٠٠٢ alle leeftijden  
en met een duidelijk buurtgebonden karakter. 
Het gaat dus niet om een sporthal in de huidige 
betekenis van een wedstrijdsporthal voor sport
bonden maar om een gebouw waarvan het orga
nisatorische beheer geheel in overleg m et de 
buurt plaats ٨ ٠ ٠ ۴٢ en waarbij de sportieve 
recreatie  ٧٥٥٢ de buurtbewoners ze lf eerste 
priorite it heeft.
~ werd tevens gesteld, dat mogelijkheden
tot wedstrijdsport wel aanwezig moesten zijn, 
maar dat dit niet ten koste mag gaan van de 
sportieve recreatie.

S P O R T -  EN S PE1AKTIV ITE ITEN

Zonder alle mogelijke sport- en spelaktiviteiten u it
puttend behandeld te hebben zijn in de bespre 
kingen diverse suggesties, zowel op het gebied 
van de verenigingssport als op het terrein van de 
z.g. vrije s^rtbeoe fen ing  naar voren gekomen. 
Gedacht wordt aan:

1 indoortraining  voor bestaande sportclubs 
m.n. buurtgebonden)

2 zaalvoetbal vooral voor jeugdigen met even
tueel als jaarlijks hoogtepunt een toernooi om 
het straatkampioenschap. Gerenommeerde 
voetbalverenigingen als De Spartaan, De Ger 
maan, S.D.Z., S.N.A. garanderen een goede 
organisatie

3 microkorfbal vooral voor de buurtkorfbal- 
€lub Hespa, waarbij gedacht wordt aan een 
z.g. vrije korfbalavond voor iedereen.

4 sportinstuiven  e.d. georganiseerd door het 
GILO, buurt- en clubhuiswerk

5 Huisvrouwen  en bejaardengymnastiek
6 spelaktiviteiten 0.1.V. buurtwerkers, speel- 

tuinorganisaties
7 volksdansen voor alle leeftijden
8 Dem onstratiewedstrijden  van sporten die 

in de buurt minder bekend zijn of prak
tisch niet worden beoefend (volleybal, basket
ball, zaalhockey, badminton)

9 trim aktiv ite iten  gericht op spierontwikkeling 
en fitness

10 boksen en karate

W at de afmetingen betreft is men van oordeel, 
dat indien plaats en ruimte dit toelaat, wedstr.jd- 
sport mogelijk moet zijn.



HUURVERHOGING 
PER 1 JULÜ!

Dit jaar staat ons de huurverhoging NIET op ٦ april 
maar op ل ا . اا ٦ ا  te wachten.
Maar ook nu geldt hetzelfde als bij de vorige ver
hogingen: alleen als de woning in redelijke staat 
verkeert, bent ٧ verplicht deze huurverhoging te 
betalen. Als ٧ vindt dat er reden tot klagen is, 
weiger dan een hogere huur te betalen. Wanneer ٧ 
een huurcontract heDt van na 1969 is het ver
standig om eerst advies te vragen op één van de 
huurspreekuren in de buurt.
TREKT ٧  NIETS AAN VAN □REIGEMENTEN.
٧  HEBT RECHT OP HURBESCHERM ING .
(artikel 18 V. d. Huurwet).

Wie zaten er achter?
In antwoord op door enkelen gestelde vragen welk 
stempel nu we op de d.d. 12 april j.l. gehouden 
demonstratieve optocht gedrukt moet worden, het 
volgende overzicht.

Organisatoren waren:
Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt 
C.W.S.;
Aktiecomité Zeeheldenbuurt A.C.Z.

De demonstratieve optocht werd financieel en 
moreel ondersteu□̂؛  en er werd daadwerkelijk aan 
meegewerkt door:
Belangengemeenschap Winkeliers Spaarndam;
Buurt- en Clubhuizen 'Ons Huis' en 'Schroef';
CPN afdelingen Spaarndam en Haarlemmerpoort; 
Besturen van de Algemene-, Protestants 
Christelijke- en R. Katholieke Bejaardenbonden; 
Gezamenlijke Oudercommissies;
Algemeen Nederlands Jeugdverbond (buurt afd.) 
Nederlandse Vrouwenbeweging (buut afd.) 
Wijkopbouworgaan 'Gouden Reael' İ.O.;
Zes bewonerscommissies 
Huurdersvereniging 'Het Westen' 
Huurdersvereniging'Gemeentewoningen' 
Huurdersvereniging 'Eabor'
Vele dienstverleners.

Achter de ramen van tientallen winkeliers, het 
R.K. Magdalenahuis, in de buurt- en clubhuizen 
en lokalen van bejaardenbonden hingen onze 
oproepen.
Een woord van dank is hier zeker op z'n plaats 
aan de velen die materiaal en hun vrije tijd gratis 
hpsr.hikbaar stelden

Het stempel is dus EENHEID.

6 x 2  Veiligheid ٧٠٠٢ de 
burger
Zaterdagavond thuis komende tussen 22.30 en 
23.00 uur aan mijn woonadres Zaanstraat 357 trof 
ik een opeenhoping van opgewonden mensen aan. 
In het benedenhuis Zaanstraat 360, bewoond door 
een oude dame van 82 jaar, had men het middel
ste raam (een $talen raam) opengewrikt, kennelijk 
niet met de bedoeling om de zaak te luchten, 
□oor een of andere oorzaak schijnen de daders 
gestoord te zijn, want er bleek achteraf niets te 
worden vermi$t.
Men heeft echter wel de 6 x 2  gebeld (fam. Koop 
mans, Zaanstraat 352) om te vragen iemand te 
willen sturen om de zaak even na te kijken, omdat 
het hier toch om een bejaard mens ging.
Nu het antwoord; Men kon hieraan geen gevolg 
geven daar men met te weinig personeel werkte e 
er is dus niemand verschenen- 
Nu de vraag: Op hoeveel procent bescherming 
hebben de burgers van Amsterdam eigenlijk 
recht? Hebben de burgers van Amsterdam er 
schuld aan dat het politiebeleid faalt door gebrek 
aan mankracht? Wanneer zal daaraan nu eindelijk 
eens een einde komen of moet het zover knmpn 
dat men voor eigen rechter gaat spelen.
Ik ben benieuwd op een reactie.

j .  de Haan, 
Zaanstraat 367, 

Amsterdam-O.w. 
telefoon 82 92 22

Amsterdam-Zuid

Op 26 april zijn de eerste 2 percelen feestelijk 
geopend. De 29ste april konden de overige 
bewoners die hier nog wonen ook de gereed
gekomen woningen bekijken.
Wij hebben veel positieve, maar ook enkele nega
tieve reacties gehad.
Ook hebben wij de strijd gewonnen voor de 
bewoners die per 1 januari 1975 op de wissel- 
woning zaten; zij krijgen alsnog de f 500,— 
verhuiskostenvergoeding erbij.
Een ding moet ons toch wel van het hart. Wij 
betreuren het dat tijdens de receptie toen de 
bouwvakkers binnenkwamen voor een verfrissing, 
het bestuur van Amsterdam-Zuid de benen nam. 
Vanaf deze plaats doen wij een dringend beroep 
op de ouders, ook van andere complexen die aan 
het renoveren zijn, toch vooral hun kinderen te 
waarschuwen om niet mee te doen aan de 
vernielingen en diefstallen, die gepleegd worden. 
Want ook andere buurtbewoners willen zo snel 
mogelijk naar een gerenoveerde woning.
Wij rekenen op uw medewerking.

Bewonerscommissie
Amsterdam-Zuid

VEILIG VERKEER

Tot aan de herprofilering van de Spaarndammer- 
straat begint 1976, waarna een geheel andere 
verkeerscirculatie e□ parkeerregulering doorge
voerd wordt, is het uitkijken geblazen.
In verband hiermede schrijft dhr.Walraven:

'Tot aan de werkzaamheden zal ik streng (laten) 
optreden tegen bedienend verkeer en winkelend 
publiek dat door foutief geparkeerde voertuigen 
van neringdoenden en bewoners, gedwongen 
wordt 'dubbel te parkeren'.
Hierbij zal niet alleen het dubbel geparkeerde 
voertuig, maar ook het voertuig waardoor de 
overtreding ontstaat, worden geverbaliseerd'.

Aan zijn verzoek de bewoners te iı؛forn؛ereıı en 
tot medewerking te bewegen, hopen wij hiermede 
te hebben voldaan.
De belangengemeenschap winkeliers- en het 
Wijkopbouworgaan Spaarndam hebben een eens
luidend schrijven van de politie ontvangen.
Aan hen ons verzoek ook mede te willen werken 
door met alle ten dienste staande middelen de 
bewoners van onze buurf ervan te doordringen 
dat processen ,/erbaal voorkomen kunnen worden 
en mensenlevens gespaard.

d o o r  j e  t e  HOUDEN AAN DE VERKEERS
REGELS EN □ ٧ $ OOK AAN HET 
PARKEERVERBOD DAAR WAAR DIT IS 
INGESTE1_D.

Nieuwbouwwoningen 
aan de Zaanstraat/ 
Polanenstraat/ 
Houtrijkstraat
Naast de bauw van het verzorgingstehuis voor 
urgente bejaarden, wordt er door het comité 
wijkverbetering ook geijverd voor nieuwbouw- 
projekten op gronden welke de komende jaren 
braak komen te liggen in de nabijheid van de 
gronden, welke bestemd zijn voor de nieuwbouw 
van het bejaardencomplex.
In het overleg met de ambtelijke projektgroep 
gaat het om de volgende belangrijke punten:

1) Het ontwerp ١٠٦  de woningen.
— wie wordt de architekt
— opstellen van programma van eisen

wanneer moet er gebouwd worden

2) De verkaveling en de woonomgeving
— wie bepaalt de bestemming en toewijzing van 

de woningen
de bouwhoogte van de woningen 
de bereikbaarheid van de woninoen

— de bergingen
— inrichting tuinen en groenvoorzieningen
— de stedebouwkundige opzet

3) De woninggrootte (m2) en de woningdifferen- 
tiatie (aantal kamers).

4) De kosten en de huren van de woningen 
het niveau van de kostprijs van de woningen

— het niveau van de wenselijk geachte huren
— het niveau van de noodzakelijke huursubsidies

Ir. Hofstede (Stadsontwikkeling), ir. Raap en ir. 
van □orschot werken hard aan de verdere 
uitwerking van de plannen. In de volgende aktie- 
kranten zult ٧ hier meer over horen.

CdV



Subtropische oase in de 
Spaarndammerbuurt

ADVIES- EN 
INFORMATIE

Etemmingsplan voor 
de Spaarndammerbuurt

(Binnenterrein Spaarndammerstraat, Hembrug 
straat en HoutnjKstraat)

De gemeente heeft het binnenterrein met de daar 
nog steeds staande voormalige plasticfabriek aan
gekocht. Ondertussen wordt gezocht naar wat 
met het terrein kan gebeuren.
Het wiikopbouworgaan hield deur aan deur een 
enquête bij de bewoners, waaruit bleek dat de 
wens uitgaat naar een rustige groene tuin.
Eerder had het cws onderzocht of de oude op
stallen van de plasticfabriek nog te gebruiken zijn. 
Overleg in de buurt heeft geleid to t het idee om 
met handhaving van het gebouwtje het hele 
binnenterrein op te knappen en te verfraaien.
Er is een poging ondernomen om groen, ruimte 
voor bejaarde bewoners en ruimte voor onze kleine 
peuters in één voorstel onder te brengen.
Vanuit de poort (Houtrijkstraat) die 's avonds ge
sloten wordt, komt men in de tuin. Overdag is er 
iemand die de zorg draagt voor de planten en 
dieren en die zo nodig de mensen wegwijs maakt. 
Voor bejaarde bewoners is er dan een ontmoe
tingsruimte, waar men kan genieten van rust, sub
tropische planten, volières met allerlei bijzondere 
vogelsoorten.
Er kan een leestafel komen, en natuurlijk voor de 
inwendige mens kan men terecht in de kantine 
die door de toezichthouder zal worden beheerd. 
Wanneer blijkt dat er veel belangstelling voor is, 
kunnen eventueel maaltijden voor bejaarde bewo- 
pers worden verzorgd.
Door gebruikmaking van het verbeterde gebouw, 
met verwarming, en volledige glazen plafonds kan 
de temperatuur altijd aangenaam (subtropisch) 
worden gehouden.
Voor de peuters zijn ook allerlei speelvoorziening- 
en nodig, zoals grote zandbak, toilets, opberg
ruimte voor al het speelspul. De aanwezigheid van 
allerlei diertjes en planten is juist voor onze aller
kleinsten van groot belang. EN DAT MIDDEN IN 
DE BUURT.

Wanneer dit ontwerp in een meer uitvoerbaar 
stadium komt, zal zorg gedragen worden voor 
tijdige berichtgeving aan alle omwonenden. 
Ondertussen wordt ieder die zich hier toe geroe
pen voelt verzocht eventuele verbeteringen of 
andere ideeën door te geven aan ons correspon
dentieadres
CWS, Spaarndammerstraat 134, tel. 82 58 53.
In een volgende krant zal een situatie tekening 
worden afgedrukt.

 •؛؛؟؛؛.
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NlfUWBOtWOOK ٧٠٠̂
JONGfRENMU.

Advies- en Informatiecentrum van het C.W.S. 
Spaarndammerstraat 143
sp re eku u r: dinsdagmorgen van 9.30 uur to t

11.3ه ٧٧٢

B lauw e  kee t
Spaarndammerplantsoen

Voor de Dienst Herhuisvesting houden spreekuur:

j .  v.d. Waal, maandag van 15 18 uur, 
Gemeentewoningen.

c .  Jongsma, woensdag van 15 18 uur. 
Plangebied

V. Baneke, dinsdag van 15—18 uur 
Eigen Haard

Woensdag van 15 17 uur 
W ASP, Het Oosten

A. Zimmer, maandag 9 —12 en woensdag 17 18 
uur
Amsterdam-Zuid

M.Wichers ^oeth, maandag 16 18 uur 
H؛؛t Westen

Gem W oningbedrijf:

F. Augustin, maandag 1 5 -1 8  uur

Buro E tuu rskon tak ten -voo rpos t Spaarndam:

H. Snellen,
maandag-, woensdag- en vrijdag van 10—13 uur.

Inform atiebureau van het A ktiekom ité  Zee
heldenbuurt
Spreekuren; woensdagmorgen 9.30 ١ ١  .00 
donderdagavond 19.00 ?0.00 uur 
Plaats, 't Turfschip, Roggeveenstraat 12

VERVAI I FN

In verband met de leeftijd en gezondheidstoestand 
van onze voorzitter is zijn huisadres Zaanstraat 
55hs niet langer beschikbaar voor advies- en 
informatie.
We verzoeken u er dus rekening mee te houden 
dat ٧ bij hem thuis voor een gesloten deur komt. 
Voor advies- en informatie-uren en adressen zie 
hieronder

In overleg met het cws wordt door de ambtelijke 
projectgroep een bestemmingsplan opgesteld voor 
het gebied Polanenstraat/Assendelftstraat/Hout 
rijkstraat. Daarnaast w ordt ook gedacht aan een 
bestemmingsplan voor de gehele buurt.

In het bestemmingsplan wordt vooral het gebruik 
van de gronden geregeld. Uitgegaan wordt van 
het principe, dat de woonfunktie in de Spaarn- 
dammerbuurt gehandhaafd moet blijven, daar 
waar mogelijk versterkt moet worden, Er zal 
daarom door het cws gestreefd worden tot het 
weren van hinderlijke bedrijven in onze buurt. 
Bovendien kunnen gronden, welke nu een be- 
drijfsbestemming hebben, zoals bij de CSM in de 
toekomst geschikt gemaakt worden voor nieuw
bouw en algemene voorzieningen.
١٨ de volgende aktiekrant hopen we met meer ge
gevens te komen.

CdV.

LEZERS -  le z e r e s s e n

CWS en ACZ wensen ٧ een prettige vakantie en 
veel mooi weer.
We hopen per eind augustus a.s. weer te 
verschijnen.
Inzending kopij to t 1 augustus 1975.
Denk eraan indien ٧ daartoe reden hebt GEEN 
8% huurverhoging betalen.

V U U R  ٥ [  $ P A A ^ A M M E R B O R T
Uitgave van Comit'e Wijkverbetering Spaarndammerbuurt 
Redactie-adres: Spaarndammerstraat 143

HUURVERHOGING

NEE

HUURSTOP

Adressen:
W ijkpost ٧٠٠٢ bejaarden:
Zeeheldenbuurt: Schiemanstraat 2, tel. 22 89 21 
Spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag 9.30- 
٦٦ 00 uur
Of Sparndam m erstraat 141, telefoon 82 96 94

B u u rtc e n tru m  'de S ch roe f':

P Westzaanstraat 63, telefoon 82 64 29 
Maatschappelijk werkster: Els Janssen-Schoon- 
hoven. Spreekuur: dinsdag 10.00—11.00 uur

W ijkve rp leg ing :
Polanenstraat 89 — 91, telefoon 82 80 26 
Wijkverpleegster: Femmy Breman. Telefonisch en 
via spreekuur bereikbaar: maandag t/m  vrijdag van 
13.30 — 14.00 uur. Binnen afzienbare tijd gaat de 

د  wijkverpleging 2 x  per week spreekuur houden in 
't Turfschip.

1 Turf S C  h
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Oppervlakte indeling van modelwoning zelfstandige bejaardfc؛! ivvon'ing, 
waarvan er bijna honderd in de toekomst gebouwd zullen worden in onze 
buurt.
Oppervlakte in m2 Hoofdwoonkamer 19,0, hoofd$laapkamer 11,0, keuken 
5,0, buitenkamer 8. Totaal 43 m2.

Buitenaanzicht van m o d e lw o n ^  (schaal 1:1) zelfstandige bejaarden- 
woning behorende bij het nieuw te bouwen verzorgingstehuis aan 
Polanenstraat/Houtrijkstraat (voor 2 ١ ف  personen).
Ontwerp architekt Girod/Groeneveld.

Slaan 1e paal hopelijk 1976. Hangt mede af van voortgang ontruim ing sloopgebied Polanenstraat/Houtrijkstraat/Assendelftstraat.

□ u s  LAM M ERS, SLOOP SNEL VOOR DE SPA A R N D A M M E R S  POLITIEVERTOON OVERBODIG □E BEWONERS ZULLEN JE MET

VLAGGEN ONTVANGEN.

KORT EN KRACHTIG
De heer Heerema, gemeenteraadslid voor de 
CDA, vond het op 13 mei j.l. maar een kwalijke 
zaak, dat in deze vergadering technische punten 
besproken werden.
Antwoord van wethouder Kuijpers:
In deze buurt is een zeer aktief comité werkzaam 
met een goed sai 3nwerkende projektgroep.
Het is juist een zeer goede zaak de buurtpro
blemen in dit soort verband te bespreken.
Er bestaan nogal misverstanden. Het cw$ heeft 
brieven geschreven, adressen na:؛r de Gemeente
raad en een handtekeningenaktie op poten gezet. 
D؛t alles IS w el in de ambtelijke molen terecht 
gekomen.
Daarom hebben we deze bespreking georgani
seerd, aldus de wethoudür.

Gaarne uw bijdrage
De demonstratie van 12 april 1975 is een groot 
succes geworden.
De financiën zijn echter nog niet helemaal rond. 

ONTVANGSTEN

Collecte meeting Spaarndammerplantsoen
آ 319,40

bewonerscommissie Zaanhof 
heeft opgehaald f 45,50

Gift W ijkcentrum "De Gouden Reaek”  f 50,00

f 414,90
N.B. De collecte meeting Spaarndammerplant- 
soen is in c i de g ift ad. f  7٠٠,٠٠  van het Aktie  
Comité Zeeheldenbuurt.

Bijdragen om de kosten totaal te dekken worden 
in dankbaarheid aanvaard.
Ons gem. giro nr. is:

c . 7578 t.n.v. Comité Wijkverbetering Spaarndam- 
merbuurt Spaarndammerstraat 143hs.

Dmk:
Drukkerij Heiermann & Co. c.v. 
telefoon 020 22 72 67

SPAARNDAMMER - 
BUURTBEWONERS!
Weet u. dat er aan de St. Elisabethschool 'n 
Peuterafdeling is?
Dat ٧ niet te wachten tot 'n nieuw leerjaar mpt 
aanmelden?
De peuter mag net als de kleuter op z'n vierde 

op z'n derde verjaardag naar school ^ ٨^٥٢٦٦ . 
De peuterafdeling is dagelijks geopend, behalve 
zaterdag en zondag, van 9 - 1 2  uur.
Kosten f 50, per maand. Ingang Zaanstraat 1. 

Komt ٧ 'ns kijken als ٧ 'n peuter hebt?
't Verplicht ٧ tot niets!
De peuter- en kleuterschool werken prettig en 
leuk samen. En de kleuterschool weer met de 
basisschool, Paulus, Zaandijkstraat 1.
Intergratie noemt men dat tegenwoordig. ٧  weet 
't dus?
Van harte welkom als ٧ 'ns w ilt komen kijken

S h o lw e rk tijd e n : Peuterschool van 9 - 1 2

Kleuterschool van 9 12 en van 1.45 —  3.45

Basisschool van 9 —12.15 en van 1.45 4.00 
woensdag van 9 — 12.30

Voor Kleuter en Basisschoolleerlingen gelegen
heid tot overblijven.
De kleuters blijven in eigen gebouw, de basis
schoolleerlingen gaan naar 't clubhuis.

GIFTEN ٧٠٠« FOTO- 
COPIEERAPPARAAT

Zoals beloofd geven wi) een financieel overzicht 
van de qiften voor het fotocopieerapparaat na 15 
februari 1975.

stand 15 februari 1975f 3 85 .- (zie aktiekrant 
1/1975)

Ontvangen van

winkelier Van Dam f 5,
winkelier Heystee f 5,
winkelier de Glasbaars f 5,
winkelier Bonthandel f 2 ,—
winkelier Barbershop f 10.—
winkelier Zoeterman f 10,
winkelier V. d. Gragt f 10,
winkelier Taams f 5,
winkelier Hopman f 2,50
winkelier P. de Preijker f 10,—
winkelier N.N. f 2,50
winkelier Abutilon f ؛١ ,
winkelier Van Poorten f 10,
winkelier N.N. f 2,
winkelier Schuitvlot f 25,
winkelier N.N. f 15,—
winkelier De Bruijn (Zaanstraat) f 25■ —

W oningstichting Patrimonium f 100,
Paulusschool f 25,
Huurdersvereniging 'Het W esten’ f 100,
H u rd rsve re n ig in g  "Spaarndam " f 150,

mevr. Beyerbacht f 10,—
fam. Schuurman f 5,
fam. Martens f 7 50
fam. Essenberg f 10,

stand 1 mei 1975 f 941.50

 N.B Hierbij mag de heer Van Asperen ٨؛?،/
3 worden vergeten; deze heeft de eerste 

m aanden huur van het fotocopieerapparaat 
zijn rekening genomen ٧٠٠٢
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