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GEORGANISEERDEAKHEVANBEWONERS TEGEN FAI£ND 
STADSVERNIEUWINGSBELEID VAN DE REGERING GA AT VAN START

groep, door de gemeentelijke autoriteiten en al die 
and؟؟en, die zo precies wisten te vertellen wat ’goed’ en 
’haalbaar' was voor onze buurt, belazerd zijn.
De leden van het cws en het AKZ — het mag hier 
gerust gezegd worden — zijn zeer verbitterd geraakt 
over de hele gang van zaken met betrekking tot de 
bouw van dit bejaarden-wooncomplex.
561 woningen en 61 winkels zijn geheel of bijna 
gesloopt voor het hier bedoelde plan. Dit is ten koste 
gegaan van veel, heel veel mensel؛jk leed en een stuk 
gezelligheid en solidariteit in de buurt. En wat krijgen 
we ervoor terug?
In spanning wachten de bewoners het ' 
geluid uit Den Haag af.

AKTIEBESEISSEND

Het merendeel van de onteigende ٥؛  onbewoonbaar- 
verklaarde woningen is gesloopt. De gronden aan de 
؟ ola^ntraat/Assendelftstraat zijn al sinds enige tijd 
bouwrijp. De rioleringen in de Houtrijkstt^t en 
?olanenstraat zij vernieuwd en gedeeltelijk verplaatst. 
Maar al wat de buurt ziet, géén aannemer, g ^ n  bouw- 
vakkers, alleen maar een troosteloze kale vlakte! Is dit 
geen schande van de eerste orde? En dit in een periode 
van grote werkloosheid onder de bouwvakkers, van 
grote woningnood in de buurt, van een groot gebrek 
aan verzorgingbiedende voorzieningen voor de oudere 
bewoners uit onze buurt. Is het eigenlijk niet om 
woedend te worden en de opgekropte emoties over een 
dergelijk falend stadsverrieuwingsbeleid de vrije loop te

Naar de mening van het cws en het AKZ is er maar 
één constructief antwoord mogelijk op dit falende 
beleid, op de afknijppolitiek van de regering.
Dat antwoord is dat de buurt zo snel mogelijk over 
moet gaan tot een eensgezinde aktie van bewoners voor 
een spoedige bouw van het wooncomplex op de plek 
Assendelftstraat/Houtrijkstraat.
In de praktijk van de arbeidersbeweging is nog altijd 
gebleken dat aktie beslissend is.
De eerste stappen voor een dergelijk optreden zijn reeds 
gezet. Met steun van leden van het cws en de 
bewonerscommissie 'Witte Blok’ heeft men door 
middel van plaatsing van protestborden uitdrukking 
gegeven aan de wens tot aktie. Dit is nog maar het 
begin. De bewoners uit de spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt zullen doorgaan met de strijd.
In de komende weken zal de aktie voor een snelle bouw 
van het bejaardencomplex en snelle bouw van goede en 
goedkope gezinswoningen worden uitgebreid. Een 
demonstratieve tocht naar het Binnenhof in Den Haag 
is in voorbereiding.
Hopelijk gaan deze protestaktiviteiten de gewenste 
resultaten opleveren, aan de bewoners uit onze buurt, 
aan het Wijkopbouworgaan, het Comité Wijkverbete- 
ring Spaarndammerbuurt en het Aktiekomité Zee- 
heldenbuurt zal het niét liggen.
Eensgezind zullen zij optreden voor de belangen van de 
buurt, en zullen zij opkomen voor snelle bouw aan de 
Assendelft/Houtrijkstraat.

زق  roepen de bewoners op, indien dit wordt gevraagd, 
om aktief de strijd voor een leefbare buurt te onder- 
steunen; om zich aan te sluiten bij de akties regen een 
falend stadsvernieuwingsbeleid van de regering!

Chris de Vries, voorzitter cws.

erop, dat de regering wel extra gelden wil uitgeven voor 
defensie en andere geldverslindende prestige-projecten. 
Maar voor een doodgewone zaak als de verbetering van 
voof؛،ieningcn voor dc oudere mens niet!
Je merkt dat dc bewoners zeer verbolgen en teleur- 
gesteld zijn over het beleid van de regering Den Uyl. 
Her bestuur van het cws heeft zich in de afgelopen 
maanden bijzonder ingespannen voor de snelle bouw 
van het bejaardencomplex. In de afgelopen maanden is 
het CWS onder andere vele malen naar het stadhuis 
getogen om de eisen van de buurt in de vergaderingen 
van gemeenreraadseommissies kracht bij te zetten.
In deze vergaderingen is ons gebleken, dat door zowel 
wethouder Kuypers als wethouder Van der Eyden, 
enorm om de hete brei heengedraaid wordt. Tot nu toe 
zijn deze wethouders niet in staat geweest duidelijk te 
maken waarom het bouwplan nu eigenlijk nog steeds is 
goedgekeurd door het Rijk. Tijdens de co:rini؛ss؛ever- 
gadcringen beloven zij de gemeenteraadsleden koeien 
met gouden horens, als het gaat om het wegnemen أ ! اال  
de * voor een snelle aanvang van de
bouwwerkzaamheden. In de praktijk merk je daar 
echter niets van.
Wel heeft het bestuur van het CWS inmiddels ver- 
nomen dat de wethouders akkoord zijn gegaan met een 
gedeeltelijke bezuiniging op het ingediende bouwplan 
van + ل miljoen. Dit overigens zonder financiële experts 
op dit terrein te hebben geraadpleegd en zonder 
rekening te houden met de duidelijke eis vanuit de 
buurt, dat er onder geen beding bezuinigd mag worden 
op voorzieningen voor de bejaarden!
De kwaliteit van het bouwplan is er ons inziens dan ook 
door verlaagd, terwijl nauwelijks meer rekening 
gehouden wordt met het buurtgerichte karakter van 
deze voorziening.
Maar zie, ondanks dat de Gemeente Amsterdam loyaal 
bereid is geweest om ie bezuinigen op het ingediende 
plan, blijft een definitieve goedkeuring van dit plan 
uit! Het CWS heeft de Ambtelijke Projectgroep van 
tevoren gewaarschuwd voor de truc die Den Haag met 
deze bezuinigingseis ging uithalen. De ’Qperatie Be- 
zuiniging’ van de Dienst Volkshuisvesting heeft de 
realisering van dit project lı،x)gsi:waarsrl]؛jııl؛؛k nog 
mocilijker gemaakt dan het daai^oor al was.
De ministeries van Volkshuisvesting en CRM trachten 
ons inziens met alle mogelijke middelen onder de 
financiering en exploitatie van dit bouwproject uit te 
komen.

BOUWPROJECT DE PAPIERMOLEN IN

De besturen van het cws en het AKZ hebben sterk 
het vermoeden, dat vanwege de algehele bezuinigings- 
woede van deze regering op de collectieve voorziening- 
en, dit bouwproject willens en wetens in de ambtelijke 
papiermolen gestopt is. De ambtelijke bureaucratie — 
zo hoopt Den Haag — zal er nu wel voor zorgen dat 
het project er voorlopig niet meer uitkomt. Met deze 
doorzichtige manipulaties tracht dc minister voor Volks- 
huisvesting of dc minister van CRM het voor deze buurt 
zo belangrijke bouwproject op de lange baan te 
schuiven, zonder dat zij concreet hoeft te zeggen dat 
men het project weigert te financieren en te subsidiëren. 
Het heeft er nu alle schijn van dat de bewoners uit de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt zo’n vijf jaar lang
— gewild of ongewild — door de ambtelijke project

STILTE VOOR DE STORM

het verslag lezen ٧ Verderop in deze Aktiekrant kunt 
van de protesrcergadering, die onlangs gehouden werd 
in het Polanentheater naar aanleiding van het 

ge bericht, dat het slaan van de eerste paal ten؟plotselr 
behoeve van de bouw van het bejaardentehuis en dc 
gezinswoningen vanwege bezuinigingsciscn uit Den 

voor onbepaalde tijd uitgesteld moest worden. ا؛جا ا ؛  ا
Sindsdien zijn er heel wat weken verstreken, zonder dat 
de akties, de protesten en dc bemoeienissen van de 
politieke partijen tot nocmcnswaardige resultaten
hebben geleid.

il — geworden؛,؛ Het is angstig stil — stiller dan 
door de ,١٢١! rondom het wel of niet doorgaan van 

Gemeente Amsterdam bij het Ri|k, ingediende bouw-
plan.
Dc verantwoordelijke wethouders, te weten de heren 
Kuypers en Van der Eyden, en de verantwoordelijke 
ministers en staatssecretarissen, te weten de heren 

en Meyer, zwijgen in ا آ آ Gruyters, Van Doorn, Van 1ل؛ا
alle talen.
Moeten wij dit zwijgen opvatten als dc bekende stilte
voor de storm?

er alle schijn van dat de verantwoordelijke آل،كآل Het 
petsonen — hierboven vermeld — op de loop gaan 
voor hun politieke en b«،iiurlijke verantwoordelijk. 

st en uitleg؛heden. Zij weigeren tot nu toe de buurt tel 
n zaken met betrek-؛،te geven over de gang en stand v 

krng tor de voorgenomen bouw.
Voorzien zij een dreigende mislukking ten aanzien van 
de daadwcfkelijke realisering van dit project? o f 
moeten we het tot een papieren tijger uitgegroeide 
bouwplan beschouwen als een doekje voor het 

ngs)bloeden? Of als het fikneve scharnierpunt,؛(a n e 
waar het hele stadsvernieuwingsproces in onze buurt op 
zou moeten draaien? Moeten we concluderen dat de 
zogenaamde belangrijkheid van dit bouwproject in 
stand gehouden werd om andere zaken te verdoezelen, 
cn dit ten koste van andere gewenste voorzieningen in

?de buurt

BEZUINIGINGEN DOORGEVOERD

I die dichtge؛ ، - Als je door de buurt loopt en je ziet 
timmerde en halfgesloopte woningen om je heen, dan 

m zijn)؛i؛i؛af: w ،؛vraag je jezelf in alle gemoede wel een 
we met dit alles begonnen? Waar gaan we met de buurt 
naar roe? Knoop je met deze of gene een praatje aan, 
dan bemerk je gelukkig dat je met deze vragen niet 
alleen rondloopt. De meeste bewoners zijn bijzonder 
verontwaardigd — en meer dan dat — over het feit dat 
er na vijf jaar voorbereidingen (inclusief veel geklets) 
nog steeds niet daadwerkelijk begonnen is met de 
opbouw van de buurt. Bewoners van de buurt wijzen

م م



,OPEN HOF
De werkgroep ’Open Hof organiseert ook deze winter 
weer een kersrfee؟، en uitstapjes ٧٠٠٢ die bejaarden die 
zelf moeilijk de deur uitkomen.
Als u hieraan mee wilt werken kunt u zich ook opgeven 
hij de Wijkpost ٧٥٠٢ Bejaarden.

Hopelijk tot ziens.

TIJD O V E R . . . . ?
leest u dan eens het volgende
De winter staat weer voor de deur.
٧٥٥٢ onze oudere buurtbewoners betekent dat vaak een 
boel ongemak en ongerief.
Een donkere winteravond duurt soms lang als je alleen 
bent; een bezoekje zou dan welkom zijn. 
Boodschappen doen bij regen, kou of gladheid valt 
lang niet altijd mee; hulp kan dat dragelijker maken. 
Naar de club of bij iemand op bezoek gaan zou fijn 
zijn! . . . .  als iemand je kon brengen en/of ophalen. 
Daarom . . ., buurtbewoners, geeft u op, om:
— de boodschappen te doen
— bejaarden te bezoeken
— bejaarden te brengen naar en/of op te halen van 

clubs en andere activiteiten-
u kunt u opgeven bij: 
de Wijkpost voor Bejaarden,
Spaarndammerstraat 141, tel. 82 %  94,
Spreekuren: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9.30 tot 11 uur.

*IN DE NOVA ZEMBLASTRAAT 
BOUWEN ZE DE MOOISTE 
WONINGEN VAN DE 
SPAARNDAMMERBUURT’
Toen op 1 april van dit jaar de klap van de eerste paal 
de bouw van 72 woningen in de Nova Zemblastraat in 
luidde, stond Rietje Martens uit de spaarndammer- 
straat op و april de eerste kop koffie in de bouwkeet in 
te schenken.
'De eerste dag dorst ik er niet in ,’ zegt Rietje verlegen. 
’Er werkten toen alleen nog maar heiers. Maar toen de 
bou^akkers kwamen werd het gezelliger, maar wel 
slepen met de ketel, vooral wanneer er van die bouw- 
vergaderingen aan de gang waren. Ik word er wel ge- 
waardcerd.’
'De bouwvakkers’, vertelt ze, ’geen onvertogen woord 
erover, want het zijn keurige, ه س  mensen, die van 
zeven ٧٧٢ ’s morgens tot vier uur ’$ middags erg hard 
werken.
’Je ءالء؛ا wat te doen daarzo! Er werken mensen, die al 
1 و ل  aar in dienst zijn. De oudste is 59 en de rest tussen 
de 25 en 40 ؛aar. Er zijn er een paar, die uit Katwijk 
komen, Oss ofW oudr؛gern.’
Dan springt ze verrast op en •vertelt, dat er ook nog 
twee echte Afrikaanse negers werken, die hier hun 
ervaring opdoen voor bouwkunde.
’Het zijn mooie roetzwarte mensen,’ glimlacht zij 
vriendelijk, ’fijne mensen, netjes en keurig. Zij leven 
hier erg sober, wonen op één kamer met nog twaalf 
anderen en eten vaak droog brood. Het verdiende geld 
sturen zij naar hun gez)n in Afrika. Maar gelukkig zijn 
die bouwvakkers fijne jongens, want de Hollanders 
stoppen hun Afrikaanse collega’s vaak wat toe.’
'Ja,' besluit zij over deze Afrikanen, ’zij zijn niet te 
beroerd om hun handen uit de mouwen te steken.’ 
Over de hoofduittoerder, de heer Werkhoven van het 
architectenbureau G؛rod & Groeneveld en over de 
onderuitvoerder ءإء heer Oukes, zegt ze, dat het 
schatten van mensen zijn, die wel tot in de puntjes ver- 
zorgd moeten worden. Zij hebben een eigen keet, maar 
hoogmoedig zijn zij niet.
De aannemersmaatschappij Wilma, die trouwens ook 
nog in de Bokkinghangen (Zeeheldenbuurt) en in de 
Oosterparkbuurt bouwt, komt er ook goed van af.
Het is een zeer groot bedrijf, die overal in Nederland 
bouwt en zodoende geen personeel ontslaat, maar deze 
overplaatst naar andere bouwterreinen.
’Helmen zijn beslist verplicht,’ verklaart Rietje opge- 
w ek t,’Wilma stelt zeer hoge ve؛l؛gheids-eisen ه ص  het 
personeel, maar ook aan de buurtbewoners, vandaar al 
die hekken. Op de hele bouwplaat liggen betonnen 
looppaden, maar voor mij hebben zij een apart tegel- 
pad aangelegd.’
Van het bouwwerk zegt Rietje tenslotte:
’Ik kijk mijn ogen uit. Heel interessant. Weet je hoe ze 
't doen? Er zijn allemaal stalen bekistingen, W'aar het 
beton ingestort wordt. En een herrie!
Het bouwsel wordt steeds hoger!’
Op de begane grond komen 4ل twee-kamero/oningen 
voor bejaarden. Daarboven vier lagen, bestaande uit 
twee woningen, wat inhoudt, dat elke woning twee 
verdiepingen telt. De opdrachtgever is woningbouw- 
vereniging Her Westen.
Wanneer het gesprek bijna ten einde lijkt, besluit 
Rietje met grote bewondering.
'Het worden de mooiste woningen van de spaamdam- 
merbuurtl’

DE I^ENSW EG  VAN 
ONS BEJAARDEN- 

TEHUIS
ar geleden begonnen de moeizame be-ز ،؛ jf؛Ongeveer v 

sprekingen over de bouw van een buurtgericht 
bejaardentehuis in de spaarndammerbuurt.
De architect, de aannemer, ja zelfs de tuinarchitect 
hadden hun plannen klaar. De bouwkosten voor het 
bejaardentehuis zouden zestien miljoen gaan bedragen 

ikkootd. De؛ cn de Gemeente ging met dit alles 
bestaande bebouwing van de plek waar het tehuis zou 
moeten komen werd afgebroken en het Grondbedrijf
maakte de plek bouwrijp.

76 worden geslagen, aldusأ1ا ول ا De eerste اا،'ةم kon in ا
.dacht men

Tot onze stomme verbazing werd het bouwplan echter 
door de hooföin^^eur-directeur voor de Volkshuis- 
vesting afeekeurd wegens — het klinkt ongelooflijk — 
’overbezonning’ van het tehuis.
Een zéér doorzichtige smoes, want er had moeten 
staan: 'wegens over-bezuiniging', hetgeen kort daarop 
zou blijken.
Intussen had de economische teruggang haar werk 
gedaan en verminderde de waarde van de gulden meer 
en meer. Het gevolg: stijgende prijzen van l)(^uwtn؛ue- 
rialen, lonen, enz., kortom: alles werd ' 
duur (denk alleen maar aan uw eigen koffieprijzen!). 
Tenslotte werd het bouwplan, na akties vanuit de 
buurt, toch goedgekeurd en kon dus toch gebouwd 
worden.
Ieder redelijk denkend mens zou hebben verwacht dat 
Den Haag financieel tegemoet zou komen aan de ge- 
stegen prijzen. MIS!
En toen kwam de aap uit de mouw!
Er moest van het bedrag van zestien miljoen ruim drie 
miljoen worden afgeknabbeld!؛! Om te beginnen moest 
de aannemer het werk voor twee miljoen minder doen. 
Laten we eerlijk zijn , zo’n man is nu eenmaal geen 
filantroop, maar moet aan zo’n project z'n boterham 
verdienen en liefst nog wat er op ook. Dus het kan niet 
anders of deze bezuiniging brengt verandering teweeg 
in het oorspronkelijke plan. o p  de inwendige voor- 
zieningen van het tehuis moest lYi miljoen bezuinigd 
worden en dat juist op die dingen die het verblijf in 
een bejaardentehuis moeten veraangenamen.
Enkele voorzieningen moesten zelfs geheel vervallen.
En dat is niet te aanvaarden! Dit temeer omdat 
miljoenen guldens met onbekende bestemming ons 
land verlaten. Is het dan niet schrijnend dat voor be- 
jaarden, die een leven van hard werken onder vaak 
moeilijke omstandigheden achter de rug hebben, op 
ieder dubbeltje wordt beknibbeld wanneer het gaat om 
een bejaardentehuis waar een aantal generaties bejaar- 
den hun levensavond moeten doorbrengen?

Toen minister Vredeling geld tekort kwam voor zijn 
defensieplannen kwam er echter plotseling een zgn. 
’compensariepot’ tevoorschijn, met een inhoud van 
maar liefst tweehonderd en twintig miljoen!
Hieruit kon naar behoefte worden geput!
Ik zou de heren Gruyters, Van Doorn, Van Dam en 
Meyer met klem willen aanraden om, ten behoeve van 
dit bejaardentehuis voor de Spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt, ook een greep uit die pot te doen ten 
bedrage van /  16.000.000,— en geen cent minder! Dit 
echter zeer spoedig, andere hoeft het voor vele bejaarden 
niet meer en ik mag toch veilig aannemen, dat dit de 
bedoeling niet kan zijn.
Tot slot zou ik de bejaarden uit onze buurt in hun 
eigen belang willen adviseren: bezoek de protest- 
vergadering en doe aktief mee aan alles wat in het 
belang van ons bejaanlen wordt ondernomen!

Met dank voor de plaatsing, 
mw. H. L. Volkers.

Ons wiegie was inderdaad, 
ssie, maar laat؛een stij£selk 

ons bejaardentehuis geen 
veredelde sinaasappelkrat

worden'!!
Dit waren de felle cn bewogen woorden van mevrouw 
Volkers, 72-jarige bewoonster van de Spaarndammer- 
buurt, die verder vervolgde: ’Tante Riek zong altijd: 

‘me wiegie was een stijfselkissie‘. Nou, mijn wiegie was 
inderdaad een stijfselkissie, maar namens alle bejaarde 
mensen hief uit dc Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 

tlle bezuinigingen van؛ laatste tehuis door ؟cis ik dat on 
wordt'! ٩٨١١٨ ^الااا؛ا̂؛ءراآال1اق،؛أ؛ء de regering geen veredeld

Hiermee illustreerde zij de druk bezochte protestver- 
gadering tegen dc bezuinigingen op her bejaarden- 
tehuis, die wetd georganiseerd door het Comité Wijk- 
verbetering spaarndammerbuurr (CWS) en het Aktie- 

س ا1ءا'ل ا ءا ال komite Zeeheldenbuurt (AKZ) in het م0ا؛ا
ا7ة op 9 september و

Chris de Vries, voorzitter van het CWS, zette in zijn 
openingswoord nogmaals de geschiedenis van deze al 
vijf jaar durende zaak uiteen, waarop intussen reeds 
één miljoen bezuinigd werd.
Met de nieuwe bezuinigingen van drie miljoen daar 
nog eens bovenop wordt dır een onaanvaardbare 
situatie.
Op het moment dat het terrein aan de Polanenstraat/ 
Assendelftsttaat/Houtrijkstraat bouwrijp gemaakt is en 
het wachten is op de toestemming, welke al bijna een jaar 
gclcdcn is aangcyraagd cn die door onbekende redenen 
hij de hoge gcmcentc-ambtenaren bijna een halfjaar is 
zoekgeraakt, worden deze bezuinigingen zonder meer 
doorgevoerd.
Naast deze bezuinigingen wordt er over de hoofden van 
de bejaarde mensen in de spaarndammerbuurt heen 
een gemeen politiek spelletje gespeeld, dat wil zeggen 
dat wij de dupe worden van partij-politieke touwtrekke- 
rijen in Den Haag.
Namens de CPN-raadsfractie verklaarde mevrouw A. 
van Dijk-Stol: ’Uitstel ٧١]١٦  dergelijke noodzakelijke 
voorzieningen kan feitelijk nergens in de stad, ina؛،r 
1 ء ه ،آل1س  niet in deze s^rndam m erbuurt, waar ا9ه/ه  
van dc bewoners bejaard is. In hec‘1 Amsterdam 
wachten duizenden bejaarden op mogelijkheden om ١٨ 
een bejaardentehuis te wotden opgenomen. Dit tehuis 
moet er komen, daarvoor zullen wij alle krachten 
moeten inspannen’.
De heer R. Stam, die namens de PvdA-fractie kwam, 
stelde zich eveneens achrcr de eisen ؛'ا de buurt!۴ ااا - 
woners, dat dc bouw zo spoedig mogelijk en onverkort 
moet plaatshebben. Hij sprak hierbij van een keihard 
gevecht, dat nodig wa.s tegen het centralistisch beleid 
van Den Haag, dat gepaard gaat met onaanvaardbare 
bezuinigingseisen.
Door het Wijkopbouworgaan ’Spaarndam’ (dhr. Vogel), 
dc huisartsen in onze buurt (dhr. Garnier) en de 
welzijnswerkers werd steun uitgesproken voor de eisen:

— GEEN BEZUINIGING 0 ?  HET BOUWPLAN:
— HANDHAVING VAN DE GEPLANDE GROEPS- 

VERZORGING;
— EEN BUURTGERICHT OPNAMEBEfEID EN 

DEMOCRATISCH BEHEER;
— BEVORDERING VAN HET MEEST GUNSTIG 

GEACHTE FINANCIERINGSSYSTEEM;
— ZO SPOEDIG MOGELIJKE BOUW VAN HET 

BEJAARDENTEHUIS.

De heer H, Curière, oud-voorzitter v0<؛ het CWS, 
noemde het van groot belang dat CPN en PvdA hierbij 
gezamenlijk zouden optreden, ’want alleen door eens- 
gezinde aktie van communisten, socialisten en gelovigen 
kan succes bereikt worden. Succes in de strijd tegen be- 
zuiniging en matiging, terwijl dc bewapeningsuitgaven 
steeds verder worden opgedreven’.
Unaniem werd op de protestvergadering besloten een 
adres te zenden aan het ministerie van CRM en Volks- 
huisvesting, waarin de eisen nog eens worden onder- 
streept.
Indien er geen spoedige beslissing afkomt, zal er een 
grote demonstratieve tocht van bewoners uit de 
Spaarndammerbuurt naar het Binnenhof in Den Haag 
gaan om daar tegen de vertraging en overheidsbe- 
zuinigingen te protesteren.

Redaktie.



Het Comité wijkverbetering spaamdammerbuurt 

feliciteert het Wijkopbouw Orgaan 'Spaarndam' 

en haar administrateur Bart van der Linden 

met hun 25-jarig jubileum.

P ro fic ia t!

het bestuur van het
Comité Wijkverbetering spaamdammerbuurt 
wenst alle medewerkenden, 
bevriende relaties en alle buurtgenoten 
prettige feestdagen en 
een voorspoedig nieuwjaar.

C.W.S. FOTO- 
TENTOONSTELLING!
Met de aanvang van het nieuwe jaat 1977 
hoopt het C.W.S. een fototentoonstelling te 
ا ؛ ل س ال  openen aan de Assendelftstraa، nr. 5. 
Op de tentoonstelling zal de geschiedenis te zien 
zijn van de spaamdammerbuurt door middel 
van reprodukties van oude pentekeningen en 
gravures tot in het jaar 1800, met daarnaast 
oude foto’s vanaf de '30er jaren tot en met 
heden.
Tevens zal de expositie gericht zijn op het 
C.W.S. van de afgelopen 6 jaar met betrekking 
tot de wijkverbetering in de vorm van 
renovatie, sloop en nieuwbouwprojekten van 
heden en toekomst.

Maatschappelijk 
werk team
Sinds wij 27 september j.1. onze deuren voor de buurt- 
bewoners hebben geopend, hebben wij al een flink 
aantal mensen ()[١ ons spreekuur gehad of op hun ver- 
zoek thuis bezocht. Sommigen daarvan hebben we snel 
kunnen helpen, hij anderen was dat moeilijker en ook 
kwam het voor آا؛اء we helemaal niets voor iemand 
konden doen. Dit laatste jammer genoeg. Toch is onze 
voornaamste indruk, dat wij de meesten van u op een 
zinvolle wijze van dienst kunnen zijn.
Terugkijkend vanaf eind september hebben wij de 
kennismakmg met u als buurtbewoners als plezierig 
ervaren. Ook het aantal van u dat vertrouwen in ons 
heeft geeft hoop voor de toekomst. Het sterkt ons in de 
overtuiging dat wij een taak kunnen vervullen, zowel 
voor de gehele buurt als voor u als buurtbewoner in het 
bijzonder.

Mocht u met vragen zitten of een probleem hebben 
waa^an u niet weet hoe u eruit moet komen, dan kunt 
u altijd een beroep op ons doen.
We zoeken dan samen met u naar een passende oplos, 
sing.

Krommeniestraat 36.
19.00—20.00 uur
10.00—11.30 uur

Onze spreekuren zijn; 
in de Spaamdammerbuurt 
maandagavond 
dinsdag, donderdag, vrijdag

Roggeveenstraatl2.
11.00—11.30 uur.
10.00—11.30 uur.

in de Zeeheldenbuurt
maandag
woensdag

u kunt ons ook bellen en een afspraak maken: 
telefoon 84 25 30.
Wij komen dan bij ٧ langs.

Namens het maatsch. werkteam, 
de koordinatör, 

Hans Brandsma.

VOLGENDE AKTIEKRANT
De volgende Aktiekrant zal eind januari/begin februari 
1977 verschijnen.
Als u iets belangrijks heeft te vertellen, kan dat even- 
tueel in deze volgende krant geplaatst worden.
De kopij voor deze krant moet vóór 17 januari 1977 
ingeleverd worden bij het Informatiecentrum van het 
cws, Spaarndammerstraat 143.

Redaktie.

Hier kijken zij 
؟٥ ^ ؛  naar ccn 

les op de school- 
televisie over ko- 
nijnen, die overi- 
gens in beide 
klassen aanwezig 
zijn, en waarover 
zij o.a. kunnen 
leren hoe de 
dteren verzorgd 
moeten worden.

De Oudercom- 
missie en team- 
leiders van de He- 
bronschool( 
Hcmbrug- 
straat 47.

De andere scholen zijn:.
De 5e Montcssori, 1 leerling؛
De ?1 لءللل:لال؛  leerling,
H, Hartschool, 1 leerling,
Slotcrplas, klasseprijs, klas 6-groepswerk,
Lavendel, klasseprijs, kl؛،s 5/6-groepswerk.

Proficiat Paulusschool, een mooi succes!
En س'¥ا een fijne tekenlessen gingen er aan vooraf. 
Bekijk de Raadzaal maar goed, winnend viertal, op 
woensdag 3 november.
We zijn benieuwd naar de prijzen.

Wat een fijn succes!
Het vorig schooljaar deed dc 6e ط1مم  van de Paulusschool, 
^andijkstraat 1ر mcc aan ccn tekenwedstrijd.
Deze wedstrijd werd uitgeschreven door de Unie van 
Hoofdsteden van de Europese Gemeenschap.
Een internationale wedstrijd dus!
Zes Amsterdamse scholen behoren tot de gelukkigen. 
Op de Paulusschool zijn er vier leerlingen, die in de 
prijzen vielen, (١).:
Gerard Botten, Nassaukade 17'
Martha Valies, Tasmanstraat 81 '
Antomo GonoalvesI Knollendamstraat 13”’
en

",21 Anıta Tartaud, Spaamdammerplantsoen 
voorlopig Hembrugstraat .؟.أ ’

Het gaat er ons in de eerste plaats om u de nodige 
gezelligheid te bezorgen. Het contact met mede-buurt- 
genoten wordt zo op een spontane wijze mogelijk 
gemaakt. Het is voor een ieder bedoeld en u kunt zo 
binnen komen lopen. Ook in een tijd van ” 
van koffie, betaalt u slechts ƒ  0,30 per kopje.
Dat deze aktiviteit in een behoefte voorzie؛, blijkt uit 
de redelijke opkomst.
Behalve met uw mede-buurtgenoten, kunt u, indien u 
dar wilt, ook eens praten met een cultureel werkster 
(Marja Ravesloot) of maatschappelijk werkster (Mieke 
Budde).
Uw vaste gastheer en gastvrouw zijn de heer en 
mevrouw de Haan.
BEJAARDENGYMNASTIEK

DAG EN NACHT EEN 
DOKTER OP WACHT!!

Elke vrijdagmorgen om 10.30 uur wordt er, zoals u aan 
de foto ziet, enthousiast geoefend in het buurthuis 
’Dé Schroef, Westzaanstraat 61-63. 
u weet waarschijnlijk wel dat voor een goede gezond- 
heid, lichaamsbeweging ook op latere leeftijd van vitaal 
belang is.
Na afloop is het reuze gezellig bij het drinken van een 
kopje koffie. Er zijn nog enkele aanmeldingen mogelijk. 
u kunt zich opgeven bij Mieke Budde van het buurt- 
huis ’Dé Schroef.

VOLKSDANSEN  VOOR  OUDEREN
Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 0 ل4.ث  uur kan men 
volksdansen in het buurthuis ’Dé Schroef, o p  deze 
wijze aktief zijn geeft de deelnemers veel voldoening. 
Men kan zich opgeven bij Marja Ravesloot. 
Bovengenoemde aktiviteiten worden gecoördineerd via 
de Werkgroep Open Hof, waarin naast vrijwilligers, ook 
het buurthuis ’Dé Schroef en de wijkpost zitten.
Voor nadere in fo rm aties kan men zich wenden tot het 
buurthuis ’Dé Schroef Westzaanstraat 61-63 of de 
wijkpost voor bejaarden, Spaarndammersttaat ل4ل . 
S p reek u ren : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9.30 tot 11.00 uur. o f  telefonisch 82 96 94.

Beste bewoners van de spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt.
In deze buurt wonen en werken drie huisartsen, te 
weten dokter Bruin, dokter Goslinga en dokter Garnier, 
We vinden het erg plezierig u te kunnen meedelen dat 
de samenwerking die al tussen deze drie huisartsen 
bestond, per 1 januari 1977 nog verder uitgebreid 
wordt. Voor ٧ ais patient betekent dat het volgende:

1. Tijdens de avonden en weekenden is steeds een van 
ons drieën in de buurt bereikbaar. Ook tijdens de 
vakanties is cen dcfgelijkc regeling van toepassing.
Op werkdagen kunt u tussen 8 en 11 bellen om een af- 
spraak te maken, huisbezoek a؛m te vragen, urine 
brengen, recept verlengen en dergelijke. U kunt 
natuurlrjk ook langs komen om een afspraak te maken!

2. Bovendien ligt het in de bedoeling om volgend jaar, 
speciaal ٢٠٠٢ mensen in de Zeeheldenbuurt een apart 
spreekuur te gaan houden, dat om beurten door de drie 
hu isa rtsen  bezet Zal worden.
Nadere mededelingen hierover volgen nog.
Vriendelijk groetend,
N.K.M. Bruln^ Ta^anstraat 9, tel. 82 85 52.

N.B. Goslinga, Aert van Nesstraat 5( rel. 82 80 02.

F.P.M. Garnier, Zaanhof 123, rel. 82 89 96•

OPEN HUIS
Maandag- en donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur is 
er Open Huis voor ouderen in het Wijkopbouworgaan, 
Polanenstraat 90.

Schoolnieuws
Wij willen u 
graag döör mid- 
del van deze fotö 
laten zien, dar de 
kinderen van de 
kleuterschool en 
van de eerste en 
tweede klas lagere 
school fijn samen 
spelen op de 
speelplaats.
Ook voor dc ccr- 
 -te en tweede klas؟
$ers is het belang- 
rijk, dat zij na 
hun kleuterjaren 
nog kunnen blij- 
ven klauteren.



Comité Wijkverbetering spaarndammerbuurt op een 
gezamelijke rekening bij de Rabo-Bank gestort.
In de maanden die daarop verstreken zijn, is na her- 
haalde verzoeken aan betreffende wethouder؟ en 
instanties tot op dit moment helaas nog geen succes 
geboekt.

INHOUDING OP DE VERHUISKOSTENVER- 
GOEDENG

De bewonerscommissie heeft door middel van protest- 
brieven een scherpe aanval ondernomen op de manier 
waarop de gemeentelijke instanties omspringen met de 
verhuiskostenvergoeding.
De gemeente meent hiervan eventuele huurschulden in 
te kunnen houden, terwijl de bewonerscommissie van 
mening is dat dit een onrechtmatige daad is omdat de 
verhuiskostenvergoeding een uitkering van het rijk aan 
de bewoners is.
Indien de Gemeente Amsterdam meent dat zij van de 
bewoners geld respectievelijk huur te vorderen heeft, 
zal zij dit op een andere manier moeten zien te 
vorderen, maar •

HANDEN AF VAN DE ƒ3.500,— 
^RHUÏSKOSTE^ERGOEDÏÏ^G!

gebruik van deze panden.
Daarbij waren de bewoners van mening dat zij teveel 
huur betaalden in verhouding tot de kwaliteit, het 
wooncomfort en de leefbaarheid in de buurt. [)؛؛atom is 
in een vergadering van de bewonerscommissie besloten 
tot een huuraktie over te gaan en de huren tot het peil 
van 1 0 وو  terug te brengen, hetgeen betekende: van 
gemiddeld ƒ  120,— naar/6 0 ,— huur per maand.
De betreffende huiseigenaren, de directeur van de 
Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting en het Ge- 
meentelijk ^■()ndbecliijf, zijn hiervan officieel in 
kennis gesteld. Het bedrag dat werd ingehouden is 
door de bewoners met steun en begeleiding van het

De acties van het 
Witte Blok
(Assendelftstraat 32-34 en 
Wormerveerstraat 2-16)
Sinds april 176 و  hebben de bewonere van het zoge- 
naamde ’Witte Blok’ — in samenwerking met het 
Comité Wijkverbetering Sp^ndammcrbuurt — be- 
sloten؛ wegens dc slechte woonomstandigheden van 
deze panden, tot aktie over tc gaan.
Tijdens ccn zeer vruchtbare bewonersvergadering, 
waarin dc bewoners hun klachten en eisen naar voren 
brachten, werd een bewonerscommissie gekozen. Dczc 
was met de bewoner؛ van mening dat renovatie س ك،ا > 
misch niet verantwoord cn geen haalbare kaart was en 
men besloot e>m Bouw- en Woningtoezicht een onder- 
zoek te laten instellen naar de woonsituatie.
Deze gemeentelijke dienst constateerde onze klachten 
en bevestigde deze als gerechtvaardigd.

Door de aanhoudende aktie van de bewoners is er een 
procedure in werking gesteld, met als resultaat dat B en 
w van Amsterdam uıteındelıjk besloten tot staking

de nieuwbouwwoningen, welke ط  onze buurten 
gebouwd worden of gebouwd gaan worden, al؟ dc 
renovatiehuren schrikbarend aan het stijgen zijn. 
Tevens zal ingegaan worden op een door de gemeente- 
lijke dienst Volkshuisvesting geproduceerde nota over 
de inkomens- en huurontwikkeling in stadsver- 
nicuwingsgebieden.

Het bestuur van het cws.

Onderzoek naar mogelijk- 
heden verandering 
geluidshinder
Ruim een 1 ل؛ا1آ ل؛إ'اه  geleden berichtten wij u over een 
aktie op de Spaarndammerdijk tegen de slechte gcluids- 
isolatie van de gemeente-woningen. In een brief aan 
het Ministerie van Volkshuisvesting werd geëist dat 
alsnog een dikke laag isolaticwol aangebracht moet 
worden in het verlaagde plafond en dat de 'geluids- 
lekke’ schuiframen hoognodig moeten worden afge- 
dicht.
Wij zijn blij dat we u nu kunnen vertellen dat onze 
moeite niet zinloos is geweest:
DE Y-BOULEVAKD
Als gevolg van de diverse brieven en vergaderingen zal 
het bureau van Dwars, Hederik en Verhey een 
oplossing moeten gaan bedenken voor de grote geluids- 
overlast. In het overleg is duidelijk geworden dat het naar 
de haven verleggen van de ^aarndammerdijk/Tasman- 
straat nog wel 10 jaar op zich kan laten wachten. 
Bovendien zou dit zeker 14 miljoen gulden gaan kosten. 
D aarom  moet het onderzoeksbureau een aantal voor- 
stellen doen hoe de woningen beter tegen het verkeer 
beschermd kunnen worden. Ook zullen ze gaan vertel- 
len hoe de gehorigheid van de woningen onderling 
(tegen bv. geluid van de buren) verbeterd kan wordend 
Vooral dit laatste punt is een ’stille’ wens van veel 
bewoners.

NIEUWBOUW 
NIET 
GOEDKOOP!
In de voorlichtingsboekjes van de Gemeentelijke Dienst 
Herhuisvesting wordt hoog opgegeven over de zoge- 
naamde goedkope huren, welke betaald zouden 
moeten worden voor de nieuwbouwwoningen in de 
Banne II. Nu is het inderdaad zo, dat in verhouding 
met de nieuwbouwhuren in de stadsvernieuwings- 
gebieden — zoals de Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt — deze huren goedkoper zijn.
Maar het is toch wel al te Zot om er vanuit te gaan dat 
de bedragen, die aan woonkosten betaald moeten 
worden, meevallen. Dc grote trek van bewoners uit de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt naat de Banne II 
wordt niet bepaald doordat de huren daar zo goedkoop 
zijn. Ons inziens wordt het veel eerder bepaald door de 
reeds tc hoge huren van de verbouwde woningen in 
vergelijking tot het nieuw verkregen woongenot en het 
grote gebrek in onze buurten ؛،؛،n goede en goedkope 
nieuwbouwwoningen.
Banne II is voor vele bewoners maar een '
Het liefst had men gekozen voor een nieuwbouw- 
woning in de Spaarndammer- of Zeeheldenbuurt.

Over de huren die betaald moeten worden in de Banne 
II zouden we nog het volgende willen opmerken.
Het is al lang niet meer waar — zoals in de 
v^rlichtingsbockjes vermeld staat — dat de huren in 
de Banne liggen tussen ƒ  205,— en /2 8 0 ,— per 
maand. In de allereerste plaats moet men er rekening 
mee houden dat dit ».?«،)bedragen zijn, exclusief 
stookkosten en bijkomende kosten. Zou men deze 
bedragen nog aan de huren toevoegen, dan wordt het 
bedrag aanzienlijk hoger.
In de tweede plaats wordt niet vermeld dat het hier 
gaat om voorlopige huren. De kans dat de huren na 
verloop van tijd door het ministerie van Volkshuis- 
vesting hoger gesteld worden wordt door ons niet uitge- 
sloten. Daarnaast moeten we er nog op wijzen, dat naar 
alle waarschijnlijkheid de huren per 1 april a.s. met 7% 
verhoogd (als het CDA haar zin krijgt in de Tweede 
Kamer wordt het 8%).
Deze huurverhoging doet het totale bedrag, wat dan 
betaald moet worden, aanmerkelijk stijgen.
In de derde plaats gaan de in aanbouw zijnde woningen 
van de woningbomwereniging 'Patrimonium' in de 
Banne II al een stuk meer aan huur kosten.
voor een

Het is de bedoeling dat voor het einde van dit jaar er 
een rapport op lafel ligt. Het bureau heeft de opdracht 
gekregen de adviezen zo op te stellen dat de oplossingen 
niet alleen toepasbaar zijn voor de spaarndammerdijk, 
maar ook voor soortgelijke gevallen, als bv. de Tasman- 
straat.
Het zal als advies, waarin ook de resultaten van eerdere 
onderzoekingen verwerkt zijn, naar het Ministerie ge- 
stuurd worden.
De Huurdersvereniging èn ambtenaren van de Ge- 
meente zijn het eens: de tijd van praten, dikke brieven 
schrijven en onderzoekingen doen is voorbij.

De uitvoer van de noodzakelijke maatregelen moet nü 
gebeuren! Maar dan zal het Ministerie wel zo snel 
mogelijk met geld over de brug moeten komen!!

Namens Huurdersvereniging ’SPAARNDAM’ 
Paul Hoornweg, voorzitter.

bruto ƒ256,— 
bruto/284,70 
bruto/287,55 
bruto/304,70 
bruto/312,55 
bruto/320,35 
bruto/335,35 
bruto/338,50

netto ƒ220,—
&س0مر2ه5,—

netto /265 ,— 
netto /265 ,— 
netto /270 ,— 
netto /275 ,— 
netto ƒ  2 0 و ,— 
netto ƒ290,—

tweekamerwoning
driekamerwoning
driekamerwoning
driekamerwoning
vierkamerwoning
vierkamerwoning

amerwoning؛vijfl
vijfkamerwoning

Ook voor deze huurbedragen geldt dat ze per 1 april 
a.s. eventueel in aanmerking komen voor de huur- 
verhogingsronde van 7%, bovendien zijn deze huren 
ook voorlopig.

Wij hebben u deze huurinformatie gegeven, omdat we 
dc indruk krijgen, dat de bewoners door de dienst 
Herhuisvesting niet altijd volledig en juist worden voor- 
gelicht.
In de volgende Aktiekrant willen wij uitgebreid terug- 
komen op deze materie. Dit omdat de huren van zowel

IK PROTESTEER!
Als bewoner van een saneringsbuurt wil ik mijn erger- 
nis kenbaar maken ten aanzien van — naar mijn 
mening cn die van vele andere bewoners — het op 
grove wijze verspillen van overheidsgelden.
Hierbij wil ik enkele door mij gesignaleerde voor- 
beelden n o e m e n :

— trottoirs worden vernieuwd en enkele maanden later 
kapot gereden door vrachtwagens;

— An^terdammertjes (stoeppaaltjes) worden geplaatst 
Op plekken, waar op korre termijn gesloopt gaat 
worden؛

— reeds bouwrijp gemaakte grond wordt opnieuw 
bouwrijp gemaakt;

— lantaarnpalen die verwijderd worden op renovatie- 
cn sloopplaatsen waar nog bewoners wonen en waar- 
voor dan om noodverljchting verzocht moet worden;

— cr worden gr^werkzaamheden verricht, die zelfs 
voor de dienstdoende arbeiders onbegrijpelijk zijn, 
daar er eerst door zes vrachtwagens zand wordt afge- 
voerd en daarna wordt er door zes andere vracht- 
wagens opnieuw zand aangevoerd,

— nog bruikbare rrottoirtegels worden als puin wegge- 
haald.

Her wordt hoog tijd dat door dc overheid aan dergelijke 
schandalige handelingen ccn eind gemaakt wordt.
Daar wij, bewoners van de ^^ndam m erbuurt, van 
mening zijn dat deze verspillingen aan arbeid en 
materiaal kostenverhogend weaken voor de werkelijke 
verbeteringen binnen de buurt en daarnaast dc 
bezuinigingen van de regering voor ons begrijpelijk 
zouden moeten zijn, vinden wij dat de overheid/ 
gemeente eerst bezuinigen moet, zoals op bovenge- 
noemde voorbeelden.
Moge dit ingezonden stuk in Den Haag, op de goede 
plaats, terechtkomen.

G. Kuiper, bewoner spaarndammerbuurt.

Bewoners van het Zaanhof!
Zoals ٧ ziet bereikt de renovatie van de woningen op 
het Zaanhof zijn einde. Nog even en het is gebeurd. 
Maar nu is het park aan dc orde. Na gesprekken met 
diverse bewoners zijn we met de afdeling Beplantingen 
van de Gemeente g؛،an praten. Uiteindelijk is er een 
prachtig park uit tevoorschijn gekomen, onder andere 
met ccn wandelpad, groene en bloeiende heesters en 
bomc^, een kaarttafel voor de bejaarden, een zandbak 
voot de peuters op het speelplaatsje, een zgn. 'woezel’ 
voor de kleuters op het speelplaatsje en nog enkele 
attributen.
Dus allemaal erg mooi!

De tekening van het park kunt ٧ bekijken bij het Infor- 
matiecentrum van het Comité Wijkverbetering Spaarn- 
dammerbuurt of bij de leden van de hewoners- 
commissie Zaanhof.
Omdat we het park straks graag mooi willen houden 
richten wij nu al een verzoek tot alle Zaanhoft>cwoners 
om zoveel mogehjk mee te werken het park zo netjes 
mogelijk te houden en met elkaar tc zorgen dat er geen 
honden in uitgelaten worden.
Zodra er aan het park begonnen wordt (we hopen in 
januari 77ول) zult u een stencil van ons ontvangen om 
٧ nog even hieraan te helpen herinneren.

De Bewonerskommissie Zaanhof

DE GEVOEGEN



Activiteiten هن آو  Turfschip

Voor volwassenen:
dinsdagmiddag 2—4 uur, kienen. Kosten 50 c:ent. 
Kleine prijsjes meebrengen.
Donderdagavond 7—8 uur, 8—9 uur, damesgymnas- 
tiek. Plaats; in gymnastiekzaal Hudsonschool. Na 
afloop koffiedrinken in 't Turfschip. Kosten ƒ 9 ,— per 
maand, koffie inbegrepen.
Elke laatste zondag van de maand: open middag, een 
praatje, wat activiteiten. Bijdrage vrijwillig.

Voor jongeren: maandagavond vanaf 7 uur: disko, 
biljart, tafeltennis, enz. Entree ƒ 1 ,—.

Voor sehoolgaande kinderen: maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 12—2 uur, Tussen-de- 
middagopvang. ƒ3,75 per week, 2e kind ƒ  3,25; ƒ1,50 
per keer. De kinderen worden van de Hudson/Plancius- 
school gehaald.

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKTEAM

Maandag en woensdag 10.00-11.30 uur, in ’t Turfschip, 
Roggeveenstraat 12, tel. 24 7 و 8و - 
Bereikbaar tijdens de spreekuren.
Buiten de spreekuren bereikbaar op het adres 
Krommeniestraat 34’, tel. 84 25 30.

SPREEKUUR WIJKVERPLEGING 
FEMMIE nREMAN

Maandag 13.30—14.00 uur.
Woensdag 13.30—14.00 uur.

SPREEKUUR AKTIECOMITE ZEEHELDENBUURT
DONDERDAGAVOND 19.00—20.00 uur in ’t Turf• 
schip.

SPREEKUUR OPNAMEKOPPEL

Iedere dinsdagmiddag 18.00—00. ١؟  uur in de Rogge- 
veenstraar 25, rel. 242725-
w،'t spreekuur wordt gehouden door de heer w. s. 
Vogel van de Dienst Herhuisvesting en mevrouw ٧ . c. 
s. Vehmeyer van de Woningbouwvereniging Labor. Op 
dit spreekuur kunt u terecht met al uw vragen over de 
woningverbetering in de Zeeheldenbuurt.
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i ا[ول .١٥٠٨ n q u n n qءههواأ ؟ وئآآ م؛سآآل s ألأ3رآ p â s j ı s ın A  s p j p z s p  u s p p â
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MfnMdVHDSXVVW آل3م ftp،M ،و «ps«w n  sm qunnqسءل ؟،

JOOA p ه33و p p? دباإبموء؛،ل؛بمد 3 p j s s
UBB؛؛P P J S A[؛B 3إع '3 ij؛u 3 j p j 3|؛ u j u u nالردد ل3تبمل u s p p j q j i n ول jp jO A i

u وه n n q u 3 p p q 3 S 2  s p أو U05J s p u ıs ووه S A ina ıu هم ل^ل سولبمول وم
JUI33U 8«(SJUO'

J3M3p3III 3Ain3TU:؛)StVJ P(3JS38uEÏ J3 ده^ هه مهل ̂أ *هم دل آه  ادالآ
ه Jpnoq doj؟3jnJB3BA U3؛J ؟ل3لرت3م  ipSlJÎUlOJITE 033 اا؛در .ا.ت Jl؛p ‘إ

j p p 3  j a p j jy\ ا ود s p s u j s i n q u n n q  JOOA do jss jn jB 3 B A  U33 j s q u i3 3 3 p- 
'jjnnq

ïpsqiOTjqiq as uszinqjjnnq ٥؟ JsiiiUJEpujBBdg sp- وه £-usp(sqs3
U3(Oq3،؛ U3$$nJ 133fojd؟8uT5(J3AlU3Un:S U33 ؟أ 133؛Ojdu3(Oq3S ]٦؛آ

ء — وثأ ك f؛foaiUO UOpjOM ‘j33؛OjdU3(Oq3S بمآدر SJBOZ ‘u3JD3؛Ojd 3]و ip؛| 
3 u ıp p jq ؛؛□٨ uBUj؟jjq3Bj)

J30U ل-لوت — I s i n q u n n q 5 وip3((0A3؛ p؛fr.(؛u ؛?IZ p u s d o s؛j s p u o z )  U ل؛آء-
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:ppsqjooA(؛؛؛
USpjOM U3|[I1Z pj33JUB.؛p،؛

3Z 3Q وا3رل؛؛س u ؟ق j [ [ n z وده BJUBB) ووهولبم؛هقوه s z  u s i p u i  ‘u s p n o q u i 
s p u jB B u s â o z ؛p p j s s S d o  , s p 3 3 j j s ın A

٥٠١٩ ufız 35fBjds U338 snp, ل؛)(١٨ [B1UBB USS ufız uszinqunnq 
ل J3d أل(قدلء؟  ءمالسمدللتال USA 8uıppjqjm ٧٢٨ 0/0آء 13ULI J33A38IIO ̂؛

3Q ورهرإهو3و ll(,l JOOA 8سء J3UI SJq33(S ه3ل؟0أت .٦٢٦ ه3ق؛آل؟ 0/ءرر

0 ‘NaziriHisnnaهة nH؛aa ‘s الامءتبم؛ه ١.دال وتبمد>،م

iıpou pj«q•؟
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3^ d o وأ ل د س^إ م 3ءإل pAitîJA do J3 tep U3JQA Jt؛ÏU دإلالووم؛ا وآ و  ه3ة

J3UJ p3ınj3q ردءق1ر>؛ ر3بم] jppusq s(lAU3pUO J3AO JBp 
 إال>؛رقلاللالرالق SU33U3A3 usqqsq jjnnq sp Jin □و[ءووووةتبمه[ U3 -رأاقآلرول
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u s p n o q u i  u s p n o z  I i n n q u 3 p j 3 q 3 3 2  113 - js m u iB p u jB B d g  3 p• 
d o  u 3 8 o iS iu T n z 3 q  s p p j s ص p؟jo^Y|5 ‘و p q p u o z 3 S ه JOOA s ل (iA U 3 p u Q 

p؟ j3 J3pK بردا ■3 3j3A  3 p  UKA J 3 0 p؛ÏM  S u؟، -sSjOOA  3 p  JÏM  U ï ï S  31 CTI

u 3 p u o A 3 â s jB B jd وت j3 pB 8 j3A3؛ u ؟م u ؟ s z i n q w n n q  3 p  j o o p د الأ0ق  -لقة
j3q أج ^٠ ،u3A O H ل3 ول3بمو ؛■ا U33 الو إل ^ق SUQ أال إقدوآ  s i n q j j n n q ؛-؛s in

U 3 S U T I» IZ J0 0 A 

â İT tU 3 1 t[3 y3؟ p  UBA S u

Activiteiten 
Zuider-Speeltuin 
Tijdens verbouwing in 
?t Turfschip

Dinsdagavond
Handwerkclub voor jongens en meisjes 1^.00—20.00 u.

Woensdagmiddag
Instuif 14.00—16.00 uur.

Donde«lagavond om de 14 dagen
Klaverjassen, 20.00—23.00 uur.

DE HUDSONSCHOOL

rjeve tekening van؛n"؛Een paar weken geleden is de del 
onze school klaai gekomen. Het wordt werkelijk fantas- 
tisch. Beneden 3 kleuterklassen en een speellokaal, een 

il en؛lloka(  overdekte speel- ofwerkhal, een l)[،؛]de']؛arl،̂؛
een gymzaal met douches. Boven 6 klassen voor lager 
onderwijs, een gmeenschapszaal met toneel en een 
documentatiecentrum. Er komt centrale verwarming, 

eti.؛<s؛،en ramen, dus (:l<)()rzonkl ا؛ااا1(ا[ألءآ verlaagde 
er. ؟؛ Ze zijn nu druk aan het opmeten, dus het begin 

kinderen van de ؛ا11ء We hopen als het klaar is met 
Hudsonschool in een fijn gebouw terug r e  komen. Een 
gebouw dat zich meten kan met de modernste scholen. 
Ook hopen we dat alle kinderen uit de gerenoveerde en 
nieuwe huizen uit onze buurt bij ons zullen komen. 
We moeten natuurlijk nog wel geduld hebben, maar 

o'n  mooi gebouw is dit wacbten de moeite waard.؛voor i 
u kunt als u nieuw in de buurt komt uw kind in laten 
schrijven op de Nieuwe Teertuinen 17, in het gebouw 

ijn.؛؛ van dc Planciusschool, waar wij thans gehuisvest
.47 75 24 Telefoon

w , de Zwart-Jonker, ■٨ 
.hoofd Hudson/Planciusschool
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u n n q 33 اا3و،ر3بم s p 3 3 j١٥٩ ا)ار>ع إ)إ.إلدعرال إد ب٩دءاإءاودراثآ٩ءد؛راثآرات ه 

BZ J IQ  U3J30UJ| بادد تدا'.دل u l i z  |BAs3 لدر I ١٨؛; n  s j s p n Q  L L 6 s؛1 p  J 
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sfiAVH3aNO

jjn n q u sp p q■
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m اااوالوو!آ ı p  J3SZ  3 ip؛؛d j n q  pTi3 ة ه^آ U ه 3 q q 3 q‘ ه3مءتبمر ل3أءهق iiK p 
q اللمل"-آل'أ'للل 3 q  UT؛u ı p p u ı§ ؛؛TJ3UJOU3 ^اا\آ اااث.اا؛،آ U .؛ا.إت'ا 3 J 3 0 W  S J P  رد 2

ق0ع3ة JU ؟آ آ 3  BU SB d  U SpjOM  p u j i p j ï u i  3 ip  U 3 3 k j a u * î  l* p3؛ p 
ه ؛أ'إلدثم 3^ آ و,[س دد SUSSU3AS سابال مر3إدلةسمإلأالإلبم« أ 'أال.ألآا>لالأآااا ال|  ل3ي

s n p ؛ت>ا؛آ,(االسل؛ال ٣ الرود بم،دل ٩٠٠ 'U؛؛z .آ؛اا؛ل،ا؛

3Q ال3و3ل م و ال Uإل I ر،'ة ٧٧^١ nTrtzsq usofpuı؟U3g‘ ١١۴٨ 8uıpi3jqım ءء] 
pz ٢١٩ 'لدآمقاأ^ل:آء  joop  pp3qj00A ا؛،،ل jBBqjjpjsq 3د z؛؛'U 

n يماااأ]اداا o z  j3pj3A LiopjoM سأهدلدادمحأل،ه ل؛د sp ةرال«ة ه3أل3عإر؛أور
U 3 ^0 q j3 A ه ء 3 إ p ؛؛l[3>pjBUI S3jnjB3BA  3 p  JBpOZ 'uSSSTJBJB؛])d o  J3؟؛p jn A 3 

3 p  UBA s p  U S 3  P 'S  u s z m q ~ ١١٢̂, أو J 3 q  •B '0  5JOO
IA^]؛SJ31sS33]dj3A J 5 أ1ووء؟ا |أآوولJ315§33jdj3A  UBA s i p  UBp 3 17 ٥؟ pآ1دإتد- 

J 'â u iâ s jd j3 A 5 j(lA İ  3 p3؛ p  UBA US مأ0ه U3SSTJÏJÏS 3 51 ه3أل p  J ï p 3 ؛١٢٦ p 
i 7 أ ءأأل؛اآأتالآتتا n K p j3 j s u i y  p 3 q  UJ '3 jn iB 3«Aلق3 ا(اا p 3 A ؟3هءدءبمل UT 

jp jo M  p i3 j q 3 8 im■ ٧٢ p u j K ï d s  3 p؟u n n q u s p p q s s z  u s  ■j3WJui ٤؛ 
j8 k k ja ل:راادل;ل TJ p 3 A؛ï z p o o N  ' P؛)p.^)؛ ;f(iAi 3 p  JBp  s n p  s3؛[d j j A3؛؛ u i 

z  US^JSM|،دد ؛ p ja p B g js A  3 i j B u i p 8 s j لالا(يروال U S J3pB 5 l3 /^  'U ripjO M 
]|q3SJSA UBA ,؛تدر|سدر 3؛ p U USIUBS U3UUn5j 31 p- 'آل3الإل1؛̂لإال 3 s o â  U IO 

٥^٩ 0'3J3S  'B؛I[T3^3 5؟ 0 8 j o o p  U SpjOM  P J3 S؛n l  S m ^J3A iU S tm؛ 3؛ p  U3 
p d d B q 3 S5؟؛JS5JJ3M 5J‘ إ A U ل3أ 3I3J3q j3A3؛^ Ut 3|؛( ددل؟أدu iU 3JJ3A djr> q  s u 

s u t l j 5سةآلتقل STnq ^  y .'f ) TIİT7؟JJ؟U3، ا1هدالادر[ء -JBBUI 
U 3J3J3qj3A  8 u tu 3 j ه د u أ3بم U«A 3ل؟بمه ا s p p s q s i n q u s j j s i z  ]BJUBB 3وولةر 

j p U 3 ^  SIJBJ3J33S؛^ ال؛حالابم UBA ؛ إ^ةدتدا ت ا s س؛ا ^ا p ك'ددءلد -J 3 A d jn q  s u j l ' j 
s ل/ننل p ه3هجلها)ر؛سإ J؛z ؟وإ 3 q  J3 ول â u n s p j s o o j  UIUIU3A3 ٦١١٦ -SJKBlg

ONIOHOZBîASNIZaO N3 0NI03M»3AMflAJ،

إ ل (BZ ل3ب ب ة إ د دا د . u 3 لنادر ها n n q  spو؛ل؛لالن■u 3 j3 u iu i3 p q 
آلدو سققUBA SHBUiqUJOD joop 1 □و pUBJS3qU3JUSI(3 بادر ^هت  •ووه ٥؟ ر

U3(jnz ‘u sqqsq إل^وو ؛ آ م ل ا ق ل ت هد n joop؛AJ3A ه3س  U3(P؛UÏA 8uipj3jqj 
الل J؛p do ؟ل3الت3س i(3ddïq3SjBBUi 3!p^) _ألأآتدلل u سهست n n q  sp  UI 

٠٤٨ jsj3qj3A؛us  8u ق؛ل ال ^؛ دإ ول ل U3SS J3IUBUJ u,oz؟ أ  do  UB ه ن؛ةألبمو ؛ أ  ة
njsjq3B؛us(jsAd(nq sp  UBA 8uB8j3؛u ٥؛ uspnoqui (BZ u n n q  3p• 

آ0س usSouj pjnAsSdo ال؛دل سدا؛تد ا و U33 Jip l 5؛i(3pinp J3q) آو ‘م ïp
SIBBjd u s d o J B p د ل pjnAsSdn ل3س ه ه ■ل^م ه^أ د 3 ل3 .ا jn jK 3 E A؟ A؛U3((T‘ 

U3A3jq5SUIOUSAOq' وول؟ل unp jO M  U 35(3^3q  J30U I اأول م ' SI

Beste damesم

w ^ ro m  laat u ons toch zo in de steek.
Op dinsdagmiddag hebben we speciaal voor huis- 
vrouwen v؛؛n 2 tot 4 uur een kienmiddag ١٨ 'r Turf- 
schip.
We hebben al een gezellige groep maar we komen 
dames tekort.
Het kost maar 50 cent cn u moet ccn klein prijsje mee- 
nemen.
Dames komt u eens ccn middagje 1س .en kien mee ةغ

De kiendub vdn 't Turfschip

overblijf ^—ل^ De

Sm، ŝ half augusrus is er voor de kinderen de mogelijk- 
blijven in 't  Turf- ء، heid om tussen de middag over 

schip. Her is bedoeld voor kinderen van dc lagere en 
Weuterscholen in de buurt. Tot nu toc komen er 

^nderen van de Hudson- en ' cn één 
kleuter van de Klimroos kleuterschool, 

kinderen komen trouw iedere dag, daar- ا  Ongeveer ؛ا،1ا
cr vijftien اءبمت naast komen er kinderen af en toe. Soms 
ع ا ت ل ت ل ل ،  kinderen. De kinderen worden gehaald en ر

vanaf de Hudson- en Plandusschool, en weer terug, 
hun brood ة ، Als dc kinderen in ’t Turfschip zijn, eten 

pp. cn drinken we een kopje thee. Daarna gaan ze 
of ئ،ا آل  ءت-اال،،أ figuurzagen, knippen en plakken, أ

spelletjes doen. Toen het nog mooi weer was, konden 
spelen, op de speelplaats van de (oude) 1اءءااالا wc ook

Hudsonschool.
hooi, nadat we opge-؛؛ we weer naar ا؛إل؛ااا Om half twee

ruimd hebben.
5 per week voor hetق,Het kast f3,75 per week, f3 

.voor één keer ا,آل(آ ، ا ك  tweede kind uit een ge^in, ل
verkleed)klcten over heeft, wc-rolletjes,) إمحة ٧ ٨٠؛؛ 

mee. 1ا1أا erg الل؛اا) yoghurtbekers cm., dan zijn we 
En als u meer wilt weten over de overbli]،, kom dan

ءدا'،را; 24 75 89. ة!أ, ا eens 1ي

Sierske de Boer, 
buurthuümedewerker

datuSfiitffiimi 9Q 'س»»إل»مء/مء؛ةءا «٢? يمءءسأرءسا،؛؛محثم■

u ؟٧٠ rm o jy Y  03"! ،s in j- j
JO O A  P JP دبآالة ووى U ممبو̂ء 3 U U n ^  ،U 3 p O A ده م؟أ^ ؛TCj سدا

u«mjs ٧٧٨٩٧̂ UBB وة1متت
د 3بمه ال3^سهد ٧١!آل اءوال3بمرء ،اا)آل؛سا مااا.)اداا ^ووول؟ال ؛ ئإ ) s ؟ p  d o  j j n n q 
s؛\ p  USB a p u B T ,S jr jn n ,آ؛ألئ,امل ووه هلسول3س ل3 إ؛؛اأآ ؛؛<ا[د'مu i j . j pآل3ةدهل ؛؛- 
8 5rtqه ق ة ق ل ت آ u ؛دءا واههههاآهال لn 3 ٦١٦? م •ئ s â u B A iu o■

J3AOJ3IPJ ذول3بم n •/»̂ئال«لها 'آرااا;اآاا>-آل'»ر u- دنه ام s A s n q  s p  UT » jjm « d
Ut8؛؛tjo  U3 ل.اا رإم*إ ر lAUDpUQ do■؟]

p ل3 p u ï |  3ou  US(jnz؛ |j j j سا؛ل u؟A ؛ءا؛؛اا| ؛زرءاااد.؛ااا.د jp u ودوده lu m zsq- 
sp 3 3 j ووال BJUBC] ؛ل[«؛،ل الل؛دف؛؛< U SpU Ö Asâ
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Moeders,
Mijn dochtertje van ل jaar is eigenlijk veel te veel 
alleen, terwijl ze het prachtig vindt ©٨٦ met andere 
kinderen te spelen. Dit geldt waarschijnlijk ٧٠٠٢ veel 
meer jonge kinderen, maat ^آ؛ءما voort uit het feit dat 
er nu eenmaal minder kinderen geboren worden. £٢ 
zitten er niet meer zoals vroeger meerdere op één ttap, 
en niet iedereen heeft familie of kennissen met jonge 
kinderen.
Een creche voldoet niet aan deze behoefte. Meestal 
moeten de kinderen 2 jaar zijn, (en nog zindelijk ook) 
om daarop geplaatst te kunnen worden, maar buiten 
dat zijn crèches vaak erg duur.
Voor de groep onder de 2 jaar is praktisch geen opvang. 
Daarom ben ؛k-op het idee gekomen eens te kijken of 
er veel moeders zijn die met hetzelfde probleem zitten. 
In ’t Turfschip beschikt het Buurt- en K^bhuiswerk 
over 2 prachtige lokalen, die net opgeknapt zijn, ١«  
kinderen naar hartelust kunnen spelen, stoeien en 
vechten. Het heeft ook nog het grote voordeel dat ze al 
op zeer jonge leeftijd met elkaar leren spelen en 
omgaan. Ik doel hier niet alleen op de kinderen vanaf ل 
jaar, maar zeg vanaf een paar maanden tot 4 jaar. Het 
is best mogelijk een flesje te verwarmen in ’t Turfschip, 
cn ze kunnen lekker in hun wagen slapen. Bulten dat 
het voor de kinderen leuk is, biedt het ook mogelijk- 
heden voor dc moeders, die vooral met slecht weer de 
hele dagen thuis zitten. In hun eentje. Bovendien, vaak 
ben je al lam voordat je eindelijk op straat bent. 
(Kinderwagen op straat zetten, niet iedereen heeft de 

ال،ط؟  om.de kinderwagen op het portaal re kunnen 
zetten, kind aankleden enz.), en dan ben je met kleine 
baby’s ook nog aan bepaalde voedingstijden gebonden, 
zoadat je eigenlijk nooit ver weg kan.
Veel vrouwen die een kind hebben gekregen hebben 
het soms moeilijk.
Vaak hebben ze nog enige jaren gewerkt, of ze deden 
allerlei cursussen mee, studeerden, hadden allerlei 
andere interesses, kortom, je had genoeg bezigheden. 
Maar nu zit je van de ene op de andere dag in huis, je 
moet een geheel ander leven opbouwen. Dat geeft vaak 
problemen, je wilt er wel eens uit. Misschien kan ’t 
Turfschip in deze behoefte voorzien, je bent er in een 
paar minuutjes, je bent niet aan tijd gebonden, en we 
kunnen gezellig wat babbelen en een kopje koffie 
drinken.
Misschien is het ook in een verder stadium mogelijk dat 
wanneer een moeder b.v. eens dringend ergens naar 
tocmoet, of je wilt op je gemak eens een marktje 
pikken, zonder kind, dat dan het kind naar de opvang 
gebracht kan worden, zodat we elkaar een beetje 
kunnen helpen. In eerste instantie had ik gedacht af te 
wachten hoeveel moeders er op het artikeltje reageren, 
w aarna  we gewoon een ochtend gaan beginnen. 
Tenslotte heeft elk kind andere slaaptijden.
Moeders die geïnteresserd zijn in het voorstel, willen 
die even contact met mij opnemen?
Ik hoop tot spoedig weerziens.
G. H. Lasschuit, Dirk Hartoghstraat 10” ’, tel. 254664.

OPROEP

Rond april ’77 zal de eerste woning van het Bokking- 
hangen opgeleverd worden. Bij deze gelegenheid wilde 
het AKZ een groots buurrfeest organiseren. Daarvoor 
zijn nog veel mensen nodig. Heeft u ideeën of heeft u 
zin om mee te helpen organiseren?
Neem kontakt op met F. Belderbos, van Linschoten- 
straat ول’” , rel. 6 5 6 0 .ل
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Prettige Kerstdagen

een goed 1977

Hoogste punt Bonkinghangen is bereikt

Bewoners van de 
gerenoveerde 
woningen tevreden

Renovatie. Iedereen in onze buurt hççft er mee te 
maken, de een door de grote puinhoop op straat cn dc 
ander omdat hij zijn oude woning heeft verlaten, een 
Wisselwoning toegewezen heeft gekregen cn nu op dc 
gerenoveerde woning wacht.
Een groep bewoners heeft het 1 تءل1ء  proccs van woning- 
verbetering al doorgcniaakt, de bewoners van de gere- 
novccrdc woningen aan dc Roggeveenstraat. Met die 
bcwonets zijn we wezen praten over het punt of een 
vernieuwde woning opweegt tegen alle ellende van de 
renovatie.
Waar hadden de meesten problemen mee?
De wisselwoning, hoewel aardig opgeleverd door de 
woningbouwvereniging, bleek .in de meeste gevallen 
tochtig te /  Het grootste struikelblok was echter dc اارا
lange tijd (± 1  jaar) die men op zijn kampecrwoning 
moest doorbrengen. Bovendien was de informatie van 
het opnamekoppel slecht. 'Iedereen was wanhopig'.
Het belangrijkste probleem ls het geld. Is het allemaal 
op te brengen? Dc huur steeg bij de bewoners van de 
pas opgeleverde woningen van zo'n 4 tientjes tot 
f225,— (incl. servicekosten). 1ه ه ث ء ء  wordt een 
gedeelte van deze stijging opgevangen door de gewen- 
nlngssubsidie, maar die komt pas na een jaar. ’Een 
doekje voor het bloeden achteraf.'
Dc verhuiskostenvergoeding van f3500,— was ontoe- 
reikend om al kosten van 2 keer verhuizen op te 
vangen. Men moest zelf veel bijdokken om de gereno- 
veerde woning ingertcht re krijgen.
War vindt men nu van de gerenoveerde woning? 
'Prima', 'Hadden ze jaren eerder moeten doen’. Ook 
ovef de oplevering was men tevreden. Enige moeilijk- 
heden waren er nog met de ventilatie op het trappen- 
huis en het verhuisraam.
Wat iedereen erg nuttig vond, was het overleg, gcorga- 
niseerd door het AKZ tussen de bewoners, • مم1راءءلل ا  en 
de woningbouwvereniging. Hierdoor konden fouten in 
een vroeg stadium besproken worden. Door dat overleg 
zijn de hijsbalken en de afgesloten portalen er gekomen. 
Algemeen اال؛ا gesteld worden, dat men tevreden over 
zijn gerenoveerde woning is, ondanks alle ellende van 
de wisselwoning en het geld.
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In het voorjaar heeft er in het buurtblad ’t Turfschip 
een stukje gestaan om een cursus te beginnen voor 
volwassenen die hun kennis van dc Nederlandse taal en 
hun rekenen iets willen ophalen. Inmiddels is deze 
cursus niet 10 personen, waarbij één heer, van ؛>t؛trt 
gegaan.
Na 5 lessen is onze ervaring dat wij veel van de leerstof 
van de 5e en 6e klas lagere school vergeten waren. Om 
een voorbeeld te geven: we hebben veel moeite gehad 
met breuken, vooral het gelijknamig maken van onge- 
lijknamige breuken. Zo ook met de Nederlandse taal, 
vooral in verband met het h erk e n n en  van het 
werkwoord. Verder lijkt het ons van groot belang dat 
je, als je kinderen op de lagere school hebt, ze dan 
beter kunt helpen met hun schoolwerk, wat tevens 
bevordelijk is voor het persoonlijk contact met onze 
kinderen, wat in deze tijd erg belangrijk is.
Van deze plaats willen wij tevens onze leraren Harke, 
en Annelies en Anneke bedanken ٢٠٠؛  hun totale
mzet.

De cursisten

Een schandvlek in de buurt

Foto’s: M. Postmus.
Druk: Heiermann & Co. C .V ., Elandsstraat 169-173, 
telefoon 277261.


