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INGEZONDEN

BEZUINIGING 

VERSPILLING

Elke dag opnieuw worden we geconfronteerd met nieuwe 
bezuinigingsmaatregelen ons opgelegd door de regering. 
Als we alleen al in onze buurt kijken naar de wijze waarop 
met materiaal wordt omgesprongen en onnodig werk 
wordt verricht dan vraag je je af hoeveel miljoen gulden 
per jaar op deze wijze over de balk gesmeten wordt als het 
elders in stad en land evenzo gaat, ةا€ن waaraan ik niet 
twijfel.
Om brjvoorbeeld met name iets te noemen: 
trottoirs worden vernieuwd terwijl bekend ؟؛ dat in het 
kader van sloop en renovatie elke dag opnieuw de vracht
wagens er overheen rijden inplaats van te wachten tot de 
zaak klaar is;
het plaa،؟en van z.g. ,AMSTERDAMMERTJES’ daar waar 
ze geen enkel nut meer hebben omdat de huizen aldaar 
worden gesloopt en er dus niemand meer woont; 
een boom planten voor een huis dat gesloopt wordt en dus 
ook de pas geplante boom;
de gehele buurt voorzien van ontluchtings- en draineer- 
tegels en slangen die door het ove^loedige straatvuil 
binnen enkele maanden verstopt zijn en dan in geen enkel 
opzicht meer aan hun doel beantwoorden; 
het bouwen van een hondentoilet wat meer een giller is 
dan een poepdoos.
Ik dacht zo bij mezelf dat her goed zou zijn eens iets waar 
je de buurtgenoten overvloedig over hoort kankeren om 
dit eens in uw krant aan de openbaarheid prijs te geven, 
zodat ook hogerhand daar eens kenms van kan nemen en 
er naar handelen.
Voor alles buurtgenoten: help ook een handje mee om de 
straten schoon te houden en laten de wijkagenten de 
hondeneigenaren eens in hun kuif pakken die hun 
lieverdjes op de trottoirs, in de plantsoenen en kinder
speelplaatsen het bekende HOOPJF, laten ^poneren  en 
lachend doorlopen als je er wat van durft te zeggen.
Als ze onder politietoezicht gedwongen zouden worden 
deze vuiligheid op te redderen en mee naar huis nemen 
om het daar m eigen toilet te deponeren zou dit euvel 
misschien ook gauw verholpen zijn.

Met dank voor plaatsing, een buurtgenoot.

Naam en aclr؟؟ inzender 
bij red. bekend.

D rt kan o.a. dooi een dikke laag isolatiewol ][] he t ver
laagde plafond aan te brengen en her afdichten van de 
’geluidslekke’ schuifram en. [)]٢ heeft bovendien als 
voordeel da t de rochr een stuk m inder zal zijn, en  
daarm ee he t warmteverlies. H et mes sn ijd t dus aan 
twee kanten!
Ook de K onsum cntenbond  heeft een kopie van de brief 
ontvangen. Zij kan nam elijk 65k hij de overheid 
aandrrngen op ،]Ïivoer van de noodzakelijke إما)1؛عااا - 
voorzieningen.
De H uurdersvereniging hoop t op deze m anier een o p 
lossing voor het probleem  te versnellen De m oeilijk
heden m et dc grote gehorigheid spelen in  bijna alle 
woningen in de ،؟ paarndam m ei- en  Z eeheldenbuurt. 
Met nam e g،*l<!i drt voor de w oningen van Patrim onium  
aan de Zaanstraat en het complex van 'H e t W esten ’ 
aan de Tasm anstraat.
H et spreekt daarom  vanzelf da t de resu lta ten  van deze 
aktic ook voor de andere com plexen in  de b u u rt zullen 
m oeten gelden. De situatie zoal؛ die n u  bestaat is 
nam elijk onhoudbaar.

N am ens de H uurdersvereniging ’S paarndam ’,
Paul Hoornweg, voorzitter

Geluidsisolatie in de 
Gemeentewoningen

Als je zo a f en toe door de Spaam dam m ert»uun loopt, 
ben je wel eens verbaasd hoe snel de buu rt een ander 
gezicht krijgt!
N eem  ،١٧. de verbeterde w oningen op het ي(ااسالنح o f 
die van A m stcrdam -Z uid  bij he t > ؟أآءعالاااةتر(احآآ ؛ - 
p lantsoen; dooi dal nu  ook dc gevels zijn gespoten 
vergeet je liaasi hoe he t vroeger was . . . . .
Ook (١۴ bewoners van de G em eentew oningen zijn wel 
tevreden dat er nu al dik honderd  w oningen zijn opge
leverd H onderd  gezinnen die zich nu  gelukkig niet 
meer hoeven te behelpen m et een spoelhok. H onderd  
gezinnen die ٨٧ ook wat m eer ru im te hebben  gekregen 
om ın tc leven. Er IS inderdaad behoorlijk w at ’leven’ in 
de Gemeente-brouwerij,
D at hebben  we tenm inste kunnen lezen in een hçlç 
serie kranten en advertentiebladen. N u  dc m ensen in 
hun  nieuwe w oning een beetje op dreef zijn gekom en, 
bem erken ze  dat het wel een mooie w oning IS, m aar dat 
ze  toch wel veel hinder van bv. he t lopen en de t v .  van 
de buren  hebben  H et ،ء n iet zo leuk om  he t te consta- 
tefen, m aar er is b ijna geen aandacht besteed aan de 
geluids isolatie bij de verbouwing. En d a t kun  je
m erken  ook!
De w oningen op de Spaarndam m erdijk  hebben  dan 
nog bovendien veel last van het zware verkeer d a t de 
hele dag langs dendert. Som m ige m ensen kan het niet 
zoveel schelen; ze zeggen dat ze het niet meer horen. 
Maat als jc altijd op het Plein o f  elders in  de b u u rt heb t 
gewoond en je kom t dan  op dc D ijk, dan  besef je heel 
goed waar de m ensen over klagen.
Trouwens, de verschillende m etingen  die door de 
G em eente zijn gedaan hebben  overduidelijk aange
toond  dat er op korte term ijn m aatregelen m oeten 
wofden genom en. D at vond dokter G arnier ook: bij 
h rm  kom en dc m ensen im m ers het ccrst m et hun  
klachten. Hei is hoog rijd dat er ingegrepen wordt.
Tot n u  toe is er echter bijzonder w einig aan gedaan. El 
is in  twee huizen een proefye m et ’dub b eld ik ’ glas 
genom en. Veel resultaat heeft da t na tuurlijk  n ie t opgc- 
leverd.
De H uurdersvereniging van de G em eentew oningen 
vond d  i we het hier niet hij konden laten zitten. Als)؛
we a ^ a c h te n  gebeurt er niks hebben  we gem erkt. 
D aarom  stuurden  we een dikke b rief m et alle klachten 
naar de m inister van V olksgezondheid en  die van 
Volkshuisvesting. ١١] deze b rief w ordt gebist da t de 
m aatregelen, die in  diverse rapporten ،؛1؟   f»>()(]/؛،keli|k 
gezien w orden, zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden.

DANKBETUIGING

Groots en indrukwekkend was de receptie, mijn vrouw 
en mij aangeboden bij mijn aftreden als voorzitter van
het cws.
De enkele honderden die door hun aanwezigheid 
telefonisch dan wel per brief, stoffelijk o f anderszins 
van hun belangstelling en waardering hebben blijk 
gegeven kunnen we onmogelijk allemaal persoonlijk 
bedanken.
Daarom zij het ons vergund langs deze weg allen harte
lijk dank te betuigen voor hun bijdrage om dit afscheid 
tot een zinvol en ontroerend moment te maken.
De wijze waarop het Gemeentebestuur door wethouder 
L.J. Kuijpers haar waardering tot uiting heeft gebracht 
voor het keiharde werken van de tientallen buurt
genoten door aan mij de Gouden Speld van Ver
diensten van de Stad Amsterdam uit te reiken heeft alle 
CWS-leden ten zeerste getroffen, 
u allen tenslotte nogmaals hartelijk dankend ٢٠٥٢ deze 
onvergefelijke afsluiting van een arbeidzaam tijdvak vol 
goede herinneringen,

Rie en Henk .̂Iirière



Experimenteel is verder de samenstelling van de beleıds- 
groep, die het beleid van het team na overleg m et de 
diverse achterbannen gaat bepalen. De beleidsgroep is 
als volgt samengesteld:

vertegenwoordiger van het Comité wijkverbetering ل
spaarndam m erbuurt 

vertegenwoordiger van het Aktie Comité Zeehelden ل
buurt

1 vertegenwoordiger van de Gezamenlijke Project
groep

1 vertegenwoordiger van de KBGJ (buurt- en klub-
huisorganisatie)

vertegenwoordiger van het Dienstverlenersoverleg ل
Spaarndammer- en Zee
heldenbuurt.

Bovengenoemde samenstelling kan een goede afstem
ming van de inbreng op het beleid van het team in 
onze v/ijk mogelijk maken. Uit de samenstelling van de 
beleidsgroep ziet ٧ al dat het team  voor zowel de 
Spaarndammer- als de Zeeheldenbuurt zal gaan 
functioneren.
Het team zal in principe beschikbaar zijn voor alle 
mensen, die met welk probleem dan ook zitten en er 
alleen niet meer uitkomen. Wél ligt het echter in de 
l،jn der verwachting dat het team zich in eerste 
instantie vooral zal gaan richten op dié mensen, die 
door de renovatie en sanering in moeilijkheden zijn of 
dreigen te komen.
De sollicitatieprocedures zijn in volle gang, een coör
dinerend maatschappelijk werker is inmiddels reeds 
gevonden. Zijn ervaringen en gebleken capaciteiten 
beloven een goede aanpak van de vele problemen. Hij 
is 29 jaar en heeft sedert ا و ا؛أ؛آ  gewerkt als maatschap
pelijk werker bij de GG & GD. Daarnaast heeft hij deel 
uitgemaakt van een aantal werkgroepen (o.a. werkgroep 
Huisvestingsnood van de Ned. Ver. voor Maatschap
pelijk Werkers). O p één juli hoopt hij m et de voorbe
reidingen ]٧□،؛ ؛؛?١١ ؛ ،ak en die van het team  in de 
Spaarndammerbuurt te beginnen. O m  de voorbcrei- 
dingen snel en grondig te kunnen verrichten, zullen de 
buurtbewoners dan nog geen beroep op het team 
kunnen doen.
De verwachting is dat er ل september gestart kan 
worden. In de aktiekrant zullen wij dan nadere m ede
delingen doen t.a.v. openingstijden en dergelijke. 
Tevens willen wij dan het voltallige team aan ٧ voor
stellen.
Het team zal gehuisvest worden in de Krommenie- 
straat 36, hoek Hembrugstraat. In hetzelfde pand is 
eveneens de wijkverpleging gestationeerd.

De Beleidsgroep

VERKEER

Veel werd reeds geschreven over een autovrije spaarndam - 
merstraat, doch is daarbij wel gedacht dat al het verkeer, 
wat nu door de spaarndam m er؟traat gaat, dan waar
schijnlijk gebruik zal gaan maken van de nu al zo drukke 
Tasmanstraat?
Dit betekent voor de bewoners van de Tasmanstraat nog 
meer lawaai, stank enz.
Het wordt tijd dat de alternatieve plannen voor de Spaarn- 
dammerstraat, nl. een verbod voor vrachtverkeer en een 
verbod voor dubbel-parkeren, waardoor deze straat een 
stuk veiliger wordt, uitgevoerd worden.
Voor de bewoners van de spaarndam m erdijk en de 
Tasmanstraat zou het een hele opluchting betekenen als 
deze verkeersroute verlegd wordt naar het noorden, door 
de haven.
Als we bezig zijn met het verbeteren van een buurt, laten 
we dan aan de hele buurt denken, en niet alleen aan een 
straat.

Namens Huurdersvereniging 
Het W esten,
F. Beetstra.

kunnen optreden. Alhoewel hij principieel tegen de 
onderscheidingen is, welke verleend worden door het 
rijk namens de koningin, meende Henk de gouden 
speld te m oeten aanvaarden. D it om dat hij deze onder
scheiding zag als gegeven aan het gehele Comité 
Wijkverbetering spaarndam m erbuurt.
Aan het eind van de receptie wetd door Henk Curière 
met een passend speechje de voorzittershamer over
handigd aan Chris de Vries, voor velen een goede 
bekende om dat hij al zo’n zes jaar lang als secretaris 
meedraatt in het cw s.
Door l'reek Versluys, voorzitter van bewonerscommissie 

’ ’ werd daarna nog het woord gevoerd 
namens alle organisaties die binnen het CWS-verband 
vertegenwoordigd zijn. Deze wensten Chris de Vries 
vccl succes toe in zijn functie als onbezoldigd voorzitter 
van het CWS. Daarbij geniet hij het vertrouwen van 
praktisch alle in de buurt werkzaam zijnde bewoners
organisaties.

Na het officiële gedeelte werd door de aanwezigen een 
gezellige broodmaaltijd met soep genuttigd. Daarna 
volgde nog een gezellig intiem feestje in de eigen 
kring, ٢١،؛٢  rot m de kleine uurtjes voortduurde.
Al met ؛،I was het een geslaagde, maar toch vooral 
droevige dag.

Rcdaktie Aktiekrant.
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HET

MAATSCHAPPELIJK 

WERK TEAM

Beste buurtbewoners-
Sinds ccn jaar of drie wordt de buurt geconfronteerd 
met problemen rond renovatie en sanering. Deze pro
blemen liggen onder meer op het gebied van de sociale 
begeleiding. Deze worden vergroot door de massale 
omvang waarmee de stadsvernieuwing wordt aangepakt.

De druk op de diverse dienstverlenende instellingen als 
sociaal raadsman, wijkveipleging, buurtmaatschappelijk 
werk v؛،n ’Dé Schroef, de wijkpost voor bejaarden 
(deze opsomming beoogt geen volledigheid!) is sinds 
enige jaren enorm groot, evenwel geen dezer instel
lingen ا'؛ءءال ccn (noemenswaardige) uitbreiding aan 
personeelsbezetting ondergaan. N iettem in is er op 
diverse wijze druk uitgeoefend om uit deze hopeloze 
situatie te komen. Het heeft echter tot najaar 1975 
moeten duren alvorens op de diverse niveaus globaal 
overeenstemming kon worden bereikt over de wijze 
waarop de noodzakelijke uitbreiding zou worden inge
zet.
16 februari jl. werden doot ver؛^nw o()r(ligers van de 
diverse betrokken groeperingen in overleg m et de 
directeur van de (Gemeentelijk{' Sociale Dienst defïni- 
tieve afspraken gemaakt en werd de beleidsgroep 
samengesteld.
In eerste instantie zal het team worden gevormd door 
een coördinerend maatschappelijk werker, een adm ini
stratieve kracht, 2 uitvoerende maatschappelijk werkers 
(volle werkweek) + 1 maatschappelijk werkster, die 
voor 20 uur per week beschikbaar zal zijn.
Bij het Ministerie van CRM ligt reeds een aanvraag voor 
een vijfde maatschappelijk werker.

Uniek voor de stad Amsterdam is dat volgens het 
ptincipe beleidsbepaling in de wijk zal worden gewerkt. 
Her werken volgens dit principe belooft een flexibele 
en doelmatige aanpak van de problemen.

GOUDEN SPELD VOOR 
SCHEIDENDE 
VOORZITTER

Op zaterdag 24 april jl. was dan het onvermijdelijke 
droevige mom ent aangebroken.
Henk Curière nam op officiële wijze afscheid als voor
zitter van het Comité Wijkverbetering S paarndam m er- 
buurt. Een voorzitterschap (وأ  hij zes jaar lang, met ا
inzet van al zijn krachten, naar ieders tevredenheid 
heeft uitgeoefend.

Dc afscheidsreceptie, die gehouden werd in het buurt
huis 'D e Schroef, begon om vier uur 's middags en 
eindigde voor wat betreft het officiële gedeelte — 
om zeven uur ’s avonds.
Buurtaktivisten, buuri^rijwilligers, am btenaren en poll- 
tici, die in de jaren 1970 t /m  heden in het kader van de 
stadsvernieuwing te maken hebben gehad met de 
'voorman' van het CWS, hadden van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om Ilenk en Ric Curière de hand te 
schudden.
(Een bijkomstigheid wa؟ nog dat het eehtpaar Curière 
27 mei jl. hun 4o-jarig huwelijksfeest vierde. Proficiat!) 
De scheidende voorzitter en zijn vrouw werden 
overstelpt met bloemen en geschenken. Naast de indi
viduele blijken van waardering werd door een groot 
aantal spre(e)k(st)ers het woord gevoerd namens hun 
organisatie.
Alle spre(e)k(st)ers lieten het niet hij woorden en 
overhandigden Henk Curière prachtige waardevolle
cadeaus.
Maar daar bleef het niet bij ا ا

Het 'klapstuk’ van deze afscheidsmiddag was toch wel 
de komst van wethouder L. Kuypers, namens het 
College van Burgemeester en Wethouders van Amster
dam.
In een op kameraadschappelijke wijze uitgesproken 
spccch bracht Louis Kuypcrs zijn dank en waardering 
over namens het College van [3. en w . van Amsterdam. 
Hij hetinnerde de aanwezigen op de receptie er o.a. aan 
op welke wijze eind ا97و  het c w s  en het AKZ in een 
gezamenlijke nota met het College van B. en w. bij 
het Rijk hebben aangeklopt voor de benodigde finan- 
ciéle m iddelen, nodig voor de woningverbetering.

Dit unieke optreden heeft Amsterdam en de spaarn- 
dam m erbuuft in het bijzonder geen windeieren opge
leverd. Er zijn in de afgelopen ا ؛ tren veel successen 
geboekt, er IS veel tot stand gebracht, hoewel we er 
uiteraard nog lang niet zijn.
Het belangeloze, vrijwillige, maar vooral strijdbare en 
onverzettelijke optreden van Henk Curière was een 
voorbeeld voor iedereen.
Ook dc gemeenteraadsleden en dc am btenaren hebben 
hier altijd bewondering voor gehad, ondanks soms 
grote meningsverschillen.

Op grond v؛tn zijn verrichte inspanningen voor de 
belangen van de bewoners uit de Spaarndammerbuurt 
heeft het gemeenrebestuur van Amsterdam gemeend 
om Henk Curière de Gouden Speld van Verdiensten 
van de Stad Amsterdam te moeten toekennen, zo 
deelde wethouder Kuypcrs mede.
Onder donderend applaus werd door wethouder 
Kuypers de gouden speld op de rever van Henk Curière 
gespeld.

In zijn dankwoord betrok Henk Curière alle bestuurs
leden van het cw s. Zonder zo’n goed functionerend 
buurtcomité had hij als voorzitter nooit zo effectief



D e  w i jk p o s t  h e e f t  d e  m e d e w e r k i n g  van  d e  b u u r t ,  van  
ngere©؛  e n  o u d e r e  b u u r t b e w o n e r s  n o d i g  bij d e  d i e n s tv e r 
l e n in g  a a n  b e ja a r d £ n
H e e f t  ٧ t i jd  e n  m o g e l i j k h e d e n ,  k o m  d a n  e en s  bij o n s  
langs.

BEJAARDEN IN DE BUURT z o  LANG EN z o  GOED 
MOGELIJK ZELFSTANDIG

Behalve via bovengenoemde bulpverlentng wil de wijkpost 
ook werken aan de verbetering van de voorzieningen in de 
buurt voor ouderen. De wijkpost houdt zich bezig met
b.v. het nieuwe welzijnscentrum wat in spaarndam  gaat 
komen, met de renovatteproblemen in de buurt en de 
behoette aan sociale begeleiding, die hieruit voortvloeit, 
alsmede met uttwerking van het begrip wijkgerichthetd 
van het te bouwen verzorgingstehuis.
٢٢ ،5 veel overleg en samenwerking met alle andere 
beroepsmattge en vrijwillige 'bejaardenwerkers' in de 
buurt 1

De wijkpost werkt in de buurten Gouden Reael en 
Spaarndam. ٧٥٥٢ de Gouden Reael is de wijkpost op 
maandag, dtnsdag en donderdag van 9.30— 11.00 uur 
bereikbaar in de Schicmanstraat 2.
Ook in andere wijken van de ؟tad vindt u wijkposten. 
Deze worden opgezet door de Stichting Wijkvoorzieningen 
voor te Amsterdam Deze stichting werkt op
stedelij^ gebied aan verbetertng van de vo^zieninge؛ï 
zodat bejaarden zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig 
in hun buurt kunnen blijven wonen.

BEMIDDELING NAAR ANDERE ?ERSONEN O ? 1N- 
stanries in buurt en stad.

o .a .  bij financiële aangelegenheden, bij vragen om ver
zorging, bij inschrijving in bejaardentehuizen en bij 
woningproblemen zal de wijkpost u de weg wijzen ٠/ «  
verder op weg helpen.
De wijkpost onderhoudt intensieve contacten met o.a. 
de sociaal raadsman, mevr. Pijnacker, de wijkverpleging, 
de centrale registratie, de instellingen voor gezinsver
zorging, maatschappelijk werk.

De wijkpost doet geen werk wat anderen al doen. Zoveel 
mogelijk worden de bestaande instellingen/organisaties 
ingeschakeld.
Als anderen niet kunnen helpen dan zal de wijkpost 
rrachren dit te doen:

©RGAN1SATIE VAN HULP 
Huishoudelijke hulp: Als instellingen voor gezinsver
Zorging geen hulp kunnen bieden zal de wijkpost zoveel 
mogelijk trachten hulp te organiseren. Momenteel ver
lenen een 30-tal dames uit de wijk iedere week ١ of 2 
ö r te n d e n  huishoudelijke nulp bij bejaarden die het 
zware werk zelf niet meer aan kunnen.
Deze regelmatige hulp is betaalde hulp: ƒ15 ,— per 
ochtend (drie uur). In sommige gevallen (afhankelijk 
van inkomsten en van noodzakelijke uirgaven) is er de 
mogelijkheid tot het aanvragen van een vergoeding 
hiereoor via de Gemeentelijke $ociale Dienst.
Hulp bi] handreikingen ٠/  karu’eien (boodschappen, 
lichte verzorging, het opknappen van een tuin, een 
kleine reparatie, verhuizing, e .d .); regelmatig bezoek 
.thuiszittende bejaarden »هم
De wijkpost kan h ie^oor een beroep doen op een 
groeiend aantal vrijwillige medewerkers in de buurt. 
Meer hulp blijft nodig; vooral ook in vakantieperioden. 
En wist u verder dat wij beschikken over invalidewagens, 
die geleend kunnen worden?

IVdt gebeurt er m et de huidige bewoners?

Zij krijgen middels de gemeenr؟  (dienst Herhuisves
ting), evenals vele andere ’gesaneerde’ buurtbew©ners 
vóór heil, de gelegenheid tot de keus:

a) toewijzing van ccn andere woning binnen dc Spaarn- 
dam m etbuurt of weer in de Houtrijk؟،raat;

b) toewijzing van andere eventuele nieuwe woningen in 
andere buurten van Amsterdam of daarbuiten

Met deze vetanderingen, verhuizingen e.d. zijn van 
overheidswege kosten verbonden, bijvoorbeeld verhuis
kosten, huursubsidie voor de nieuwe duurdere wonin
gen enz.
W ilt u hierover meet te weten komen, wendt u ل،اننح 
dan ٢٥؛  het informatic-ccntrum van het c w s  in dc 
Spaarndammerstraat.

et bejaardentehuis{}

bekend, dat tegenover dit nieuwbouwproject het ؟؛ Het 
bejaardentehuis wordt gebouw d,
Het ontwerpteam h،eft daarom vastgcstcld, dat er bij 
huidige en toekomstige projecten rondom  dit bejaar- 

denrehuis ernstig rekening gehouden moet worden met 
de belangen en maatschappelijke leefsituatie van h ،n,
die hierin komen wonen.
Deze zorg komt 0 a. ook tot uiting in het o n ^ ’erpen 

,van de nieuwe woningwetwoningen

Crisis

Een reeds bekend feit is, dat met een slechte etonomi- 
sche en financiële toestand, de mensen met lage in
komens, waarvan er vele in de Spaarndammerbuurt, 
bijna nlti)d het eerst de dupe worden van de tegen- 
maarregelen van de tegering om deze ،'٢١٩١٩ her hoofd te 
bieden. ١١١٢ blijkt zeer sterk uit het bijna niet-bouwen 
van ons nieuwe bejaardentehuis.
Het is daarom van belang, dat er nog vreselijk hard 
gewerkt en gevochten moet worden voor dc vernieu
wing cn opbouw maar ook behoud van onze Spaarn- 
dam m erbuurt.

John Muller
vrijwillige medewerker van het dagelijks 
bestuur van het c w s

WIJKPOST 
GOUDEN REAEL/ 
SPAARNDAM

voor Spaarndam bereikbaar m de Spaarndammerstraat 
141, tel. 829694.

Leiding: Jeanne den Besten 
Lya van Poppcl 
Jan Zwart

Bereikbaar o p : maandag, dinsdag, donderdag cn vrijdag 
van ١١ ٧٧٢ .00— 0 و.ث .

De wijkpost wil bevorderen 
dat de bejaarden in de buurt 
zo lang ص zo goed mogclijk 

zelfstandig kunnen blijven wonen.

WAT DOET DE WIJKPOST?

INFORMATIE EN ADVIES GEVEN AAN OUDEREN 
DIE VRAGEN HEBBEN.

Ouderen kunnen m et allerlei vragen bij de wijkpost 
terecht:
'W ar is er voor ouderen zo al te doen in de buurt; wat 
zijn er voor reductieregelingen; hoe zit het m et ’tafeltje- 
dek-je’ ; wat zijn er voor vakantiemogelijkheden. ’
Wilt u eens iets weren over dit soort vragen of over 
andere zaken die juist voor ٧ als bejaarde van belang 
zijn, kom dan eens bij ons langs.

Vaak zal echter hulp van anderen dan van de wijkpost 
nodig zijn.
De wijkpost verleent dan bemiddeling naar andere in
stellingen.

I)E WIJKPOST, EEN PUNT ¥O O R VRAGEN OM HULP 
EN VOOR AANBOD V A N  HULP

Oudere buurtbewoners kunnen bij de wijkpost terecht als 
ze vragen hebben. Ook ouderen die zich aktief willen in 
zetten voor medebejaarden, v،a bezoek of kleine hand
reikingen kunnen zich bij ons melden.

Nieuwbouwproject in de 
Houtrijkstraat even zijde 
6 t/m  34a en س ك  
Assendelftstraat 9

Inleiding

Nadat in verscheidene straten van de spaarndammer- 
buurt reeds werkzaamheden bezig of uitgevoerd zijn 
t.b.v. nieuwbouw en /o f renovatie, komt ook de Hout- 
rijkstraar even zijde 6 t /m أ4؛ا   en de hoek Assendelfr- 
straat 9 aan de bpnrr
Deze woningen blijken na gemeentelijke grond-ondet 
zoeken zo rot te zijn, dat renovatie hier niet meer op 
zijn plaats IS. Diiaiom heeft de gemeente besloten deze 
huizen te slopen en daarna آس nieuwbouw van woning
wetwoningen ؛٧٣٢<  te gaan.

Ontwerpteam

Om dit nieuwbouwproject te gaan begeleiden, waarin 
vooral dc inspraak van dc buurtbewoners erg belangrijk 
is, is er een ontwerpteam opgezet, die op basis van de 
'programma van eisen moet gaan ontwerpen.
Dir team wordt gevormd door leden van de ambtelijke 

projectgroep (gemeente), leden van het 'CWS (buurt
bewoners) en een ،id van woningbouwvereniging 'Patri
monium  .
Samen kwamen zij tot de keus van een voor alle 
partijen aanvaardbare ا(،راا«ا ؛ا  t.w. Hans Bosch, die 
reeds grore bekend geniet in de architectenwereld van
wege zijn revolutionaire architectuur van het jeugdhotel 
’Kok’ aan de Koninginneweg. Beslist de moeite waard 
om het eens te gaan bekijken.
IJct ontwerpen in dc ؟fcct van woningwetwoningen is 
voor hem na een lialf jaar samenwerken met de buurt
bewoners geen nieuwtje meer. Deze samenwerking nu 
tussen gemeente, buurtbewoners, wningbouwvereni- 
giug met de ar،[nie،i verloopt [،١[ nog toe goed.

Voorlopig onttoerp

Uitgaande van een programma van eisen, waarin 
wensen van dc buurt zijn vastgclcgd, zijn wij nu in ccn 
stadium gekomen van het 'voorlopig ontwerp', nadat cr 
vele studies van tekeningen, plattegronden en excursies 
aan vooraf zijn gegaan. O p basis hietvan wordt er nu 
van 'alle kanten gesleuteld om dit ontwerp te perfectio
neren en naar de door de regering vastgestelde normen 
voor woningwetwoningen op te zetten, opdat, naar wij 
hopen, het 'definitief ontwerp' ؛٢١  augustus van dit jaar 
gereed is.
Rekening houdende m et allerlei kostenstijgingen van 
de afgelopen 5 jaar wordt er uitgegaan van een ge
middelde huur per woning die ligt russen de ƒ 2 0 0 ,— 
e n / 2 5 ^ — .



KANKERBESTRIJDING

De afdeling Amsterdam van het Koningin W ilhclmina 
Fonds voor ل -Kankerbestrijding is verdeeld in 21 wij -ا

Elke wijk heeft een klein wijkbestuur.
De ervaring heeft ons geleerd dat de opbrengsten van 
de jaarlijkse collecte-periode in een wijk sterk afhanke
lijk is van de medewerking van een wijkbestuur, hoe 
klein dan ook.
Helaas voor de kankerbestrijding heeft de spaarndam- 
m erbuurt geen bestuur.
Onderzoek, voorlichting, voorzorg en begeleiding voor 
de kankerbestrijding vragen ieder ؛aar meer geld.
Met gepast optimisme mag worden gesteld dat er vor
deringen worden gemaakt voor wat betreft de gehele of 
gedeeltelijke genezingskansen.
Ondanks de steun van officiële instanties, bedrijven, 
personeel van bedrijven, de leden van onze vereniging 
en de spontane bijdragen van het gehele Nederlandse 
volk tijdens de collecte-periode blijft de vraag naar 
meer geld bestaan.
Amsterdam wil niet achter blijven bij dit noodzakelijke 
streven, daarom ons verzoek.
Zijn er in uw wijk enkele mensen die een klein bestuur 
willen vormen en bereid zijn de organisatie van de 
coiicuc-pcriodc op zich te nemen en tot uitvoer te 
brengen?
De collecte-periode is dit jaar van 23 augustus t /m  4 
september
IJct spreekt vanzelf dat er van onze kant alle steun en 
medewerking wordt gegeven.
Helpt ٧ ons, dan helpt ٧ de KANKERBESTRIJDING 
W enst ٧ meerdere inlichtingen: ons adres is:
Koningin W ilhelmlna Fonds voor de Kankerbestrijding 
Afdeling Amsterdam, Leidsegracht 112 (bij de Mai-n؛x-
straat), telefoon 2 2 6 3 1 5 .

Veel dank voor uw aandacht.

Volwassenen herhalen 
leersto£ van de lagere s€hool

Eind februari ١٧؟،؛  het dan zover.
Op initiatief van de Gezamenlijke Ouder^m m issie ging 
voor het eerst in de Spaarndammerbuurt de bijscholing؟- 
kursus ’©uders op herhaling’ van start.
In buurthuis Ons Huis en ©p de Van Noordt-school 
kwamen vier groepen ouders acht avonden hij elkaar om 
de leerstof van de lagere school te herhalen.
Bedoeling van deze bijscholing is dat volwassenen neder
landse taal en rekenen die vroeger op school geleerd werd 
weer bijspijkeren.
Dit kan zijn, om bijvoorbeeld beter een brief te kunnen 
schrijven en weer te weten te komen hoe het ook al weer 
zat met -d en -dt en hoe procenten uitgerekend worden. 
Maar dat zijn maar een paar redenen waarom de ouders 
aan deze bijscholing mee deden.
Ook doen er ouders van de scholen mee om hun kinderen 
beter te kunnen helpen.

De avonden van deze eerste kursus bestonden uit een les 
nederlandse taal en een les rekenen. Er werd hard gewerkt 
en heel wat ouders merkten gaandeweg als men even bezig 
was dat het minder moeilijk was dan werd gedacht.
Er werden brieven geschreven aan de huisbaas, moeilijke 
woorden werden er behandeld, breuken en procenten 
werden uitgelegd en geoefend, er werden bezoeken aan de 
bibliotheek gebracht, waar boeken over één onderwerp 
uitgezocht en besproken werden.
Aan het eind van de avond was er per groep een gesprek 
over het verloop van die avond, iedereen vertelde elkaar 
dan hoe het gegaan was en samen eerden er met ouders 
en medewerkers afspraken gemaakt voor de volgende les. 
Nu werd er vaak nog even nagepraat met een pilsje,
maar ،ء؛ا was niet de enige tijd waarop het gezellig was. Er 
werd steeds gewerkt in kleine groepjes waar de ouders ook 
met elkaar samen konden werken.
Deze kursus was helemaal voorbereid en begeleid door 
leerkrachten die dit vrijwillig en slechts tegen een kleine 
vergoeding deden. We willen hen nog hartelijk bedanken 
voor hun medewerking.
Het buurthuis had voor de kursus maar een klein bedrag 
op de begroting kunnen zetten; dit bedrag is nu helemaal

Om in de toekomst de leerkrachten weer normaal te 
kunnen betalen zijn de Werkgroep Onderwijsverbetering 
en de Gezamenlijke Ouderkommissie nu druk bezig om 
financiële middelen voor de kursus te krijgen 
Steeds meer mensen in de Spaarndammerbuurt zeggen 
best wat bij te wiilen leren. Ook de ouders die nu meege
daan hebben dringen sterk aan op voortzetting van de 
kursus aan. Dit kan weer herhaling van nederlandse taal 
en rekenen inhouden, andere dingen kunnen zijn: 
informatie over dagelijkse onderwerpen waar je belang
stelling voor hebt.
Deze kursus voor volwassenen is bedoeld als een eerste 
begin. Zodra er geld is zal de kursus zeker volgend jaar

Aan dc Voorzitter van het 
Comité Wijkverbctering spaarndammerbuurt 

Heer P.H Curière 
Spaarndammerstraac 143

AMSTKRDAM-WEST

Betreft; Bejaardenkompleks Spaarndammerbuurt 

Geachte Voorzitter.

Met verbazing, teleurstelling en verontwaardiging lazen 
wij in uw brief d.d. 23-3 j.1. dat dc ?rovinciale Inspektie 
ten aanzicn van de bouw van het bejaardenkompleks 
Spaarndammerbuurt een negatief advies heeft verzonden 
aan het Ministerie Volkshuisvesting te Den Haag.

Wij delen uw bezorgdheid dat het argument van over
matige bezonning in dit laatste stadium van voorbereiding 
kan worden gebruikt om het hele plan af te keuren.

Wij vinden het een merkwaardige gang van zaken dat een 
terhnische onvolkomenheid, die reeds lang bij d، desbe
treffende instanties bekend was zonder dat dit als onover
komelijk werd gezien, ٨٧ wordt aangevoerd om een nega 
tief advies re zenden naar Den Haag.

Wij vinden dit op z’n zachtst gezegd een bijzondet on
elegante wijze van handelen, die geen recht doet aan de 
vele moeite, die hierin gestoken is door zowel buurtbe
woners, ambtenaren als dienstverleners. Belangrijker 
echter nog vinden wij het dat de meest kwetshare groep in 
de buurt, n.1. de bejaarden, op deze wijze direkt in haar 
belangen geschaad dreigt te worden.

Wi) verklaren ons bereid met ٧ te overleggen op welke 
wijze wij kunnen bijdragen om tot een positieve beslissing 
<<■ komen.

Hoogachtend,

het Dicnstvcrlenersoverleg Spaarndammer en 
Zeeh^denbuurt, waarin vertegenwoordigd,

Gem. So،, dienst Afd. Alg. Maatsch. Werk 
Buurtmaatschappelijk Werk 'De Schroef’
Dr. 1. Bruin 
Dr. B. Goslinga 
Dr. F. (barnier
GG & GD Afd. Jeugdgezondheidszorg
S .S ^ .K .
ABC-Team Maatschappelijk Werk 
Sociaal R a a d s m a n  
Wijkpost voor Bejaarden

Korrespondentieadres ؛
Sociaal Raadsman
Zaanstraat ث5ث  
AMSTERDAM-WEST

Bliksemaktie leverde 
snel resultaat

22 maart jl. de wethouder voor de Volkshuis- ١١ر؛ Nadat 
mededelen dat de Provinciale Inspectie ٨٤،؛^ vesting 

voor de Volksgezondheid een negatief advies inzake de 
onze buurt door- ١١١ bouw van een bejaardentehuis 

gezonden had naar de regering, reageetde het dagelijks 
bestuur van het c w s  razendsnel.

Reeds op 29 maart vond ccn spoedvergadering plaats in 
ons Informatiecentrum waar door de voorzitter kort en 
krachtig protest werd aangetekend tegen deze schand

daad, die door het cws werd gezien als een onderdeel 
van dc bczuinigingjwocdc van de regering-Den Uyl. 
Even kort en krachtig waren de reacties van de aan
w a lg e n.

tol-،؟ -Dc gemeenteraadsleden mevrouw Van Dijk 
r،؛nkhot.؛،(CPN), de heer Gruppen (PvdA) en de heer I 
(PPR) verklaarden dat hun fracties de eis van de buurt 

gerechtvaardigd vonden en zouden ons proresr onder
steunen.

 Voor de reacties vail onze buurt artsen, dienstverlener؛
naar hun ٧ en wijkpost voor bejaarden vci^ijzcn wij 

nevenafgedrukte protestbrief. Verder kwam er ee'n 
aantal brieven binnen, waarmee de op de Nassau- 
kade praktizerende huisartsen Belmer, Q uerido, 
Drogendijk en Eenhoorn in vaak ongezouten brwoor- 

dingen hun adhesie betuigden. Het Wijkopbouworgaan 
'Spaarndam ', bejaardenbonden, allen verklaarden zich

solidair.
Het eensluidende besluit was:

HET BEJAARDENHUIS MOET EN ZAL ER KOMEN!

 Terzelfder tijd stelde her CPN-Srarenlid Rinus Hak؛،
vragen aan Gedeputeerde Staten over deze zaak en eisre 
namens zijn fractie vernietiging van het negatieve 
advies, terwijl de PvdA-Wethoude،; Kuypcrs, op 1 april 
jl. tijdens het slaan van de eerste paal voor de bouw van 

72 woningen in de Nova Zemblastraat op door ons 
gestelde vragen toezegde het onderste uit de kan te 

uilen halen en onze eis krachrig zou verdedigen.؛؛

Brieven aan Gemeenteraad, Provinciale Staren, Eerste 
en Tweede Kamer alsmede aan het Ministerie van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening volgden, ter

De W aarheid, helaas als enige, verslag طبخا؛ار1؛آ(ل wijl het 
uitbracht over deze mobilisatievergadering en de buurt- 
eisen krachtig ondersteunde. Helaas lieren alle andere 
voor deze m iddag uitgenodigde dagbladen verstek
gaan.

1976 76 en verzonden op 10 mei1و Gedateerd op 4 mei 
n Gedeputeerde Staten per brief؛،ondingen we v 

antwoord waarin voor de buurt vervat de volgende
belangrijke beslissing

'dat wij inmiddels met toestemming van de Minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk eer] 

'verklaring van geen bezwaar' ingevolge de W et op de 
bejaardenoorden voorde nieuwbouw van een bejaarden 

)(O l d  in de spaarndammerbuurt hebben afgegeven. '

EENHEID VAN AKTIF 
BRACHT SNEL BESUETAAT 

I‘ B E J A A R D E ^ J S  KOMT ER!‘؛H1 
MOET DE .$ .٨ PER AUGUSTUS 

.EERSTE PAAF DE GROND IN

DANK ٨٨١٧ ALLEN DIE AAN DIT 
RESULTAAT HEBBEN MEEGEWERKT.

P.H- Curière

weer starten.
[.ex van Andel.

'٠ ٠ ٠ ,

<س



BUURTALLERLEI

Grocpspraktijk ’Spaarndam’
F. p. M. GARNIER en w .  B. GOSLINGA 
huisartsen te Amsterdam,
Zaanhof 123, tel. 82 8996 
Aert van Ncsstraat 58002 82 - ءا ر ا

Amsterdam, april 1976

D r i e  m a a n d e n  , G r o e p s -  

p r a k r i j k  s p a a r n d a m ’

Na een lange voorbereidingstijd en mer veel rommel 
voor de deur is op 5 januari 1976 de nieuwe artsen
praktijk van dokter Garnier op het Zaanhof 123 van 
start gegaan.
Veel patiënten van dokter Goslinga, en wel zij die 
tussen de spoorlijn en de Spaarndammerstraat wonen, 
zijn niet alleen van woning, maar ook van dokter ver
anderd. Hierbij willen wij alle Spaarndammers be
danken die her mogelijk hebben gemaakt dat de stait 
van de Groepspraktijk nog in zo’n vroeg stadium heeft 
kunnen plaatsvinden.
Verder willen we alle patiënten hartelijk danken voor 
hun medewerking die ze hebben verleend door de 
wisseling ook tijdig aan het ziekenfonds door te geven. 
Willen zij die dat nog niet gedaan hebben d it zo 
spoedig mogelijk doen?
Wij wensen ٧ een ge-zon-de zomer toe.

w . B. Goslinga
F. P. M. Garnier, huisartsen
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Uitbreiding van het gedeelte, begrensd door de Spaarn- 
dammersrraat en de Zaanstraat i؟ daarom gewenst.

Ouders, die er voor voelen om hun kind dat tussen de 
2Vi en 3 jaar is, op re geven voor de geplande uitbrei
ding van het peuteraerk in De Veulens, kunnen zich 
opgeven bij het Comité Wijkverbetering Spaarndam- 
m erbu^rt, telefoon 82 58 53.

W e ^ r o e C؛ n ،l^ v i)^ e rb e te r in g  
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.

Renovatie en huren

Tor op heden is er nog geen enkele zekerheid wanneer dc 
renovatie van dc tasm anstraat, ءل Nova Zemblastraat, de 
honrekoesrraar, de Aert van Nesstraat en de Le Mairestraat 
plaats gaat vinden.
Wel is bekend da، de voorbereidingen, همة1؛  tekeningen
c .d ., klaar zijn.
Maar nu de huren! Helaas weten ٠٢ nag> steeds niet hoe 
hoog die zullen gaan worden. Het sehijnt bij de gem eente
lijke instellingen veel moeite te kosten deze huren te 
achterhalen.
Wij al؛ huuidcrsvcrcniging passen cr cclitei voor het risiko 
te lopen om srraks opgeseheept te worden met huren van 
om cn nabij de ƒ  400,— . Wij verlangen huren dl؛- in 
overeenstemming zijn met de huren die ook elders in de 
buurt overeengekomen zijn.
Dc huurdersvereniging is samen met de architekt gaan 
kijken in de Tasman؟traat, om naar aanleiding daarvan 
een overzicht te krijgen van de werkzaamheden die 
verricht Zouden moeten worden. Aan dc hand daarvan 
kan er een begroting van de kosten gemaakt worden, waar
na dc hoogte van de huren vastgesteld kan worden.
Deze bezoeken van dc huurdersvereniging cn architekt 
betekenen dus niet dar de renovatie doorgaat, ?as wanneer 
dc hoogte van dc huur bekend is gaat ٧  beslissen wat er 
gebeurd
Voor de zandbak zijn geen plannen ontworpen dat er iets 
anders voor in dc plaats komt, maar dit moet eerst nog 
door de ’ambtelijke m olen’.
Wij hopen dat wij u voldoende informatie hebben 
verstrekt.

Namens de Huurdersvereniging Het Westen,
F. Beerstra.
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Uitbreiding peuteropvang

Er besraat een mogelijkheid om het aantal pcutcrop- 
vangfn uit te breiden,
In de Spaarndammer. en Zeeheldenbuurt zijn ccn 
aantal peurerklasjes; her Sr. Leoklasje in de Zaanstraat 
met zn’n twintig kinderen, de peuteropvang in Onj 
Huis met ongeveer iwintig kinderen.
Voor alle peuters is het belangrijk dat zij als ze zo’n jaar 
of 2 * / 3  zijn, kunnen spelen met leeftijdgenootjes ؛، — 
in ccn fuim te waar zij zich een beetje vrij kunnen 
bewegen.
Daarom is onderzocht of het aantal peuteropvangen 
uitgebreid kan worden. Ilc t aantal kinderen van 2 اا2 ة  
3 jaar 70 ؟؛ groot dat uitbreiding van dc mogelijkheden 
nodig is.

Dc gemeente Amsterdam gebruikt bij een peuterspeel
zaal een norm.
Deze 1؛ vastgcsteld per 1 januau 1976. Vastgesteld IS 
ö.a. dat het nodig is dat cr per vijftien kinderen een 
leidster en een betaalde helpster van de peuterleidster 
aangesteld worden.
Zij hebben ook veel ruim te nodig, waarin zij vrij 
kunnen spelen, kunnen leren fietsen, etc.
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UITGAVE VAN HET AKTIECOMITE ZEEHELDENBUURT 
REDACTIE ADRES: A. BOLLE. VAN HEEM SKERCKSTRAAT 32 ', TEL. 65477

SECRETARIAAT AKTIECOMITE: ٠. H. LASSCHUIT, DIRK HARTOGHSTRAAT 10"', TEL. 254664

Het loof?pad bij de bouw.

Renovatie blokken H en

Tijdens ccn bewonersvergadering in maarr bleek dar de 
be- ،■١] .portieken na dc renovatie open zoudçn blijven 

woners waren daarmee niet tevreden. Men had altijd 
dichte portieken wouden kom en. ء  gedacht dat آ

portieken ا؛ل:ءااا De architect heeft nu tekeningen voor 
met elektri^he ontsluiting gemaakt. Er zullen veel ver 
schillende oplossingen gevonden moeten worden, 

de blokken ؛٨ De aannemer heeft het plan één woning
1 eerder als model gereed te maken. De hewoners- ٢١،■ H 

gelegenheid gesteld worden die te الا vergadering zal
.bezichtigen

Vrijwilligers gevraagd

In de Gouden Rcaclenbuurt, waaronder de Zeehelden
buurt, bestaat een werkgroep o p e n  Hof, die nauw 
samenwerkt met de w ijkpost voor b e j^ rd en .
De doelstelling van deze werkgroep en van dc wijkpost 
is te proberen om bejaarden van de buurt zolang 
mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen. 
Hiervoor zijn voorzieningen nodig, maar ook de m ede
werking van vrijwilligers uit dc buurt.
Ook in de Zeeheldenbuurt zijn er een aantal vrij
willigers aktief. Een aantal vrijwilligers zitten in de 
werkgroep o p en  Hof. Ze houden zich bezig met het 
regelmatig bezoeken en aktiveren van bejaarden die om 
wat voor reden dan ook erg aan huis zijn gebonden. 
Bovendien komen ze maandelijks als groep bij elkaar 
om aktiviteiten te organiseren, bijv. het Open H of 
Kerstfeest, een bootrocht of andere uitstapjes, en de 
o p en  Zondagmiddag, die eens in de m aand in ’t Turf
schip wordt gehouden.
Andere vrijwilligers zijn aangesloten bij de Wijkpost 
voor bejaarden. Zij helpen hun bejaarde buurtgenoten 
met:
boodschappen doen, 
huishoudelijke karweitjes, 
klcdingreparatic, 
klusjes in huis, 
hond uitlaten, 
autovervoer etc.

Veel vrijwilligers zijn nu de laatste ا را د  gestopt met de 
hulpverlening. Dit kwam om dat ze bijvoorbeeld gingen 
verhuizen i.v.m. de renovatie.
Daarom willen wij als werkgroep o p e n  H of en als wnk- 
post voor bejaarden uw hulp en medewerking vragen. 
Als u zin cn gelegenheid heeft om  regelmatig iets voor 
een bejaarde buurtbewoner te doen, dan zouden wij 
graag met ٧ in contact willen komen.
٧  kunt zich aanmelden bij:
Wijkpost voor Bejaarden,
Schiemanstraat 2, 
tel. 228 و2ل  of 8 2 4 و6و

٢'  Turfschip (vragen naar Margor Kaldenbach),
Roggeveenstraat 12,
rel. 2 ه7و8و .

Graag tot ziens.
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Woonwensenonderzoek 
K en  I

Inmiddels heeft het woonwensenonderzoek voor de 
blokken K en I plaatsgevonden. Het overgrote deel van 
de bewoners heeft zijn medewerking eraan verleend. 
Op dit m om ent zijn de vragenlijsten nog niet bewerkt 
en we kunnen u dus nog niet de uitslag meedelen. In 
de volgende krant zullen we ٧  er meer over kunnen ver
tellen.

ACZ

De ambtenaren voetballen tegen ،/،■ buurt. 
Uitslag: 4 0 voor de bewoners!

Laten we het 
netjes houdenl
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De renovatie geeft al genoeg rommel in de buurt, laten 
we het niet nog erger maken, Hccft u i.v.m. de 
renovatie overtollige huisraad bij uw verhuizing, meldt 
dit dan ل dag van tevoren bij ر . Ecrdhuijzen, Barentsz- 
straat 66. Alles wordt dan gratis door de gemeente- 
reiniging weggehaald.

Aktiecomité Zeeheldenbuurt

John Muller, 
d. Bogaard, Paul
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