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falend huur- en subsidiebeleid
DONDERDAGAVOND 17 FEBRUARI A.S. POLANENTHEATER, POLANENSTRAAT 90 
AANVANG 20 UUR

de dienst Volkshuisvesting is opnieuw aangetoond dat 
de hoogte van de nieuwbouwhuren en de vernieuw- 
bouwhuren voor de Amsterdammers te hoog zijn. 
Daarbij is ook bekend geworden dat — indien men 
daar al voor in aanmerking komt — de in PvdA- 
kr]ngen veel geprezen individuele en gcwenning$- 
subsid؛es niet op tijd uitbetaald worden aan de 
huurders.

Er zijn redenen genoeg om als huurders eens de koppen 
bij elkaar te steken. Gezamenlijk zullen zij dienen op 
te komen voor een ander huur- en subsidiebeleid. 
Komt daarom naar de openbare protestvergadering op 
17 februari a.s.
Er zullen sprekers worden uitgenodigd van politieke 
partijen (o.a. PvdA en CPN) en vakverenigingen.

Het bestuur van het c w s

ııi(I en voor nieuwbouw-17؛,— huurverhoging per ına / 
per maand. Daarbij zijn nog niet —20ا± / woningen 

inbegrepen de extra verhogingen van bijkomende 
kosten. Deze huun/erhogingen zullen door Mareel van 
Dam zonder inspraak van de huurders doorgevoerd 
worden ; zonder dat prijscompensatie of huurcompen- 
satie in de lonen wordt doorgevoerd; zonder dat de 
individuele huursubsid]e daar op wordt aangepast. Laat 
staan dat Marcel van Dam gekeken heeft of de huurders 
deze verhogingen wel kunnen betalen.

soort maatregelen stijgen de woonlasten de ؛١١٢ Door al 
De regering doet hier niets aan, nee, zij be- ءاال . pan 

vorderr dit zelfs. De huurders in de spaarndammer- 
buurt klagen terecht over het enorm،; bedrag van het 
besteedbaar inkomen, dat maandelijks betaald moet 

r men؛،؛،worden voor het gebruik van een woning w 
recht op heeft. In een onlangs gepubliceerd rapport van

Bij deze roepr her Comiré Wijkvcrbctcring en de bij 
haar aangesloten bewonerscommissies en huurders- 
veren،g،ngen van o.a. Amsrerdam-Zuid, Patrimonium, 
Eigen Haard, de Dageraad (WASP), het Westen en van 
de gemeentewomngen alle HUURDERS uit onze buurt 
op, om aanwezig te zijn op de openbare protest- 
vergadering over de financiële en sociale gevolgen van 
het huur- en subsidiebeleid, zoals dat wordt gevoerd 
door de statssecretarissen Jan Schaefer en Marcel van 
Dam.
Onder de bewoners tlit de 19e eeuwse wijken van 
Amsterdam İ5 een groeiend verzet te bespeuren tegen 
de onbetaalbaarheid van de vervangende nieuwbouw en 
de gerenoveerde woningen.
Binnenkort Zullen de huren van praktisch اأ[اا “ ver- 
nieuwde en nieuwe woningen in de Spaarndammer- 
buurt w ^ r  verhoogd worden met 7% ( ١؛  meer.
Dit betekent voor de vernieuwde woningen ƒ 1 6 ,— a

BOUW DE STAD OP!

Op initiatief van het CPN-district Amsterdam wordt op 
zaterdag 12 februari a.s. een confcrcntie gehouden over 
het falen van de stadsvernieuwing in Amsterdam.

De bijeenkomst begint om 11 uur in het gebouw De 
Hoeksteen (Marcanti),Jan van Galenstraat 8-10.

Op deze bijeenkomst zullen verenigingen, organisaties, 
actiegroepen, huurdersverenigingen, huurderscomités, 
etc. bijeen zijn om te bepraten op welke wijze in de 
nabije toekomst gewerkt dient te worden aan de 
economische en sociale opbouw van Amsterdam.
De volgende maatregelen zijn o.a. nodig:

— apart huurpeil voor Amsterdam, gezien de onbe- 
taalbaarheid van de huren in de sdsvernieu^'ings- 
gebieden;

— verlaging van de winsten van grote beleggers en 
bouwconcerns;

— bescherming van de kleine middenstand, zodat de 
winkelstand in de buurten gehandhaafd blijft;

— vernieuwen en verbeteren van de voorzieningen op 
gebied van onderwijs, club- en buurthuiswerk, ge- 
zondheidszorg en matschappelijke d .ng؛enstveden؛

Een ieder die belangstelling heeft om mee te werken 
aan en mee te denken over het probleem van de stads- 
vernieuwing in Amsterdam wordt bij deze uitgenodigd 
om aanwezig te zijn op deze belangwekkende 
conferentie.

De redactie

het tehuis niet langer pikten en dat snel toestemming 
tot bouw uit Den Maag gegeven diende te worden. Het 
resultaat bleef niet uit. Den Haag ging door de knieën. 
Voor de zoveelste maal is hiermee bewezen, dat eens- 
gezinde actie vanuit de buurt tegen verslechteringen 
etc., resultaten kunnen opleveren.

Ie paal slaan

Nadat de voor onze buurt zo gunstige brief van staats- 
secretaris Schaefer op het stadhuis was binnengekomen 
is eenieder die bij de bouw betrokken is weer snel aan 
de slag gegaan.
De Woningbouwvereniging ’Patrimonium’, die de op- 
draehtgever voor de bouw is, heeft de aannemer EBA 
opdracht gegeven om de palen voor de fundering te 
bestellen.
Er is een feestcommissie voor het slaan van de eerste 
paal geformeerd. Deze .commissie bestaat uit leden van 
het Comité W ij^erbetering spaarndammerbuurt, het 
Wijkopbouw Orgaan 'Spaarndam', Hein van Oorschot 
van de gemeentelijke dienst Volkshuisvesting en de 
heer w . van de Werf van de woningbouwvereniging 
’Patrimonium’.
De datum voor het slaan van de eerste paal is vast- 
gesteld op woensdag 9 maart a.s. om half vier ’s mid-

De eerste paal zal naar alle waarschaijnlijkheid geslagen 
worden door staatssecretaris j .  Schaefer (voorstel van de 
woningbouwvereniging ’Patrimonium’) en door mevr. 
Volkers uit de Knollendamstraat (voorstel van het 
CWS).
Hoe een en ander zal verlopen wordt in een extra editie 
van de Aktiekrant nog aan ٧  medegedeeld.

Chr. de Vries

ACTIES raBBEN  
RESUETAAT! 
BOUW BEJAARDEN- 
COMPLEX GAAT DOORÜ
Èind december 1976 bereikte het CWS het vreugde■ 
volle bericht dat staatssecretaris ]. Schaefer — onder 
hevige druk van de acties uit de Spaarnsdammer- en 
?^eheldenhiiurr — zich akkoord had verklaard met de 
bouw van het bejaarden-wooncomplex aan de Assen- 
delftstraat/Polanenstraat.
In ccn schrijven aan het College van Burgemeester van 
Wethouders deelt de staatssecretaris voor de stadsver- 
nieuwing mee, rijkssubsidie voor her bouwplan in over- 
weging te nemen. Het betekent wel, dat het rijk vast- 
l؛،oudt aan haar fundamentele bezwaren tegen de 
financiële en bouwkundige opzet van het bouwplan (te 
luxe volgens staatssecretaris Van Dam; dit als antwoord 
op vragen van het Twcede-Kamcrlid van de CPN, de 
heer w . van het Schip), maar vanwege het groeiend 
verzet van de bewoners uit onze buurten de bouw niet 
verder wilde tegenhouden.

Bij deze willen wij alle bewoners danken, die zich 
ingezet hebben voot snell؟ bouw van het bejaarden- 
wooncomplex.
In de vorige Aktiekrant heeft ٧  over deze acties kunnen 
lezen. De acries resulteerden in een manifestatie op 
woensdagavond ة  december op de binnenplaats van het 
Stadhuis.
Deze manifestatie — welke omlijst werd door belange- 
loze muzikale medewerking van het muziekkorps 
Tavenu — heeft het beoogde resultaat opgeleverd. 
Wethouder Kuypers en Van de Eyden werd duidelijk 
gemaakt dat de bewoners vertragingen in de bouw van
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Graag zou ik hier nog ccn stukje aan toe willen voegen 
en een beroep willen doen op alle jongeren en ouders 
uit onze buurt.
Een paar keer ben ik ٨ ٧  geruige geweest van de overlast 
die een groot aantal jongeren de bibliotheek in de Nova 
7£mbla.؟traar aandoen. Herhaalde malen heeft de 
bibliotheek zijn deuren moeten sluiten wegens bal- 
dadigheid.
Ik vraag me af of jullie wel beseffen dat hierdoor een 
hoop oudere mensen en kleine kinderen erg gedupeerd 
worden.
Aan alle ouders van jongens in de leeftijd van 10 t/m  
16 jaat, want het gaat hier om een grote groep jongens, 
zou ik willen vragen om hen eens goed uit te leggen 
waar een leszal/b ib lio theek  nu eigenlijk voor is.

Als de situatie zo blijfr doorgaan zie ik er van komen 
dat onze buurt straks geen bibliotheek meer heeft en 
dat zou toch wel ا ا خ ل  erg jammer zijn!

Yvonne Strijland 
(buurtbewoonster)

hebben daar een heerlijke middag gehad. £٢ werd 
begonnen met een spannende film van Bruce Lee: 'De 
Wraak van de Groene Draak’. We waren met een 
gezellige ploeg van veertig jongens en meisjes.
In de pa^7£ van de film kregen we koffie met kerst- 
brood.
Daarna kwam er een rad van avontuur, waar jc voor ٤٤٥ 
gulden plankjes kon kopen met een aantal nummer؟ 
erop.
Er waren leuke prijzen, die je kon winnen.
Toen dat afgelopen was zijn wc naar beneden gegaan, 
naar de groene zaal, om tc eten, waar de tafels feestelijk 
gedekt stonden en alleen kaarsen branden.
Het diner bestond uit; huzarensalade, tomatensoep, 
patat, appelmoes, sla, doperwtje؟ en biefstuk mer 
champignons en 'als toetje kregen we ijstaart met slag- 
٢٥٧٨٦.
Na het diner volgde nog een ronde van het rad van 
avontuur en was er gelegenheid om te dansen.
Om elf uur ging iedereen moe en tevreden naar huis.

De jongeren van 'De Schroef.

Een berichtje uit de 
jongerenwereld

Nadat h et jongerenwerk na een aantal problemen een 
paar maanden heeft stilgelegen, zijn wij op 22 oktober 
van het vorige jaat weef van start gegaan. Nu er weer 
ccn paar maanden voorbij lijn, kunnen we zeggen dar 
het erg gezellig is geworden.
Onze zaal is erg leuk opgeknapt, waar wij ook zelf hard 
aan hebben mccgcwerkt. Wij kunnen daar gezellig 
dansen op muziek, die wordt gedraaid door onze eigen 
disc-jockey 'Jack', die 1اال ctg goed doet.

Op tweede kerstdag wetden wij uitgenodigd om om 
half drie in buurthuis De Schroef te komen en wij

>؛ س : FEESTDAG!

Het voorlopige programma voor de feestdag, ter 
gelegenheid van het slaan van de eerste paal ziet er als 
volgt uit:

WOENSDAGOCHTEND
— kindervoorstelling(en) voor schoolgaande jeugd (van 
4 t /m  12 jaar).

WOENSDAGMIDDAG

— muzikale rondgang door kindermuziekcorps.
— ’verkleed’partijt (in oude volkskledij), georganiseerd 
door Ons Huis/De Schroef.
— oude volksspelletjes t.b.v. kinderen van 6 t/m  14 
jaar (ringsteken, hoela hoep, etc.).
— opening fototentoonstelling c w s  in winkel Assen- 
delftstraat 5.
— muziekconcert door muziekkapel.
— slaan van de eerste paal.
— receptie.

groepen. Elke groep heeft een verhaaltje bedacht. En 
we spelen het voor kinderen die ernaar willen kijken. 
En het leukste IS, we gaan met de klas naar huizen van 
andere oude mensen en dan geven we ook nog een 
cadeautje. En het laatste is, we gaan hele oude spelle- 
tjes spelen van vroeger b.v. riddertje, hoepelen, dar 
soort spelletjes zijn het en we gaan ons verkleden in 
hele oude kleren van vfoeger en we gaan er over toneel- 
stukjes spelen.

De groeten van Barry de Bie’

'Aan de feestcommissie voor het fee^t bij het slaan van 
dc cci'stc paal voor het bejaardenhuis.
We zijn klas 4A van de Spaarndammerschool. We 
willen poppenkast spelen voor de oude mensen, en die 
poppen hebben  we zelf ج ء ال ا د  en  de poppenkast 
heeft een jongen van mijn klas gem aakt. En we g؛،an 
ook Spelletjes doen die ze vroeger deden.
En ook gaan wc ccn modeshow houden en dan doen we 
oude-mensenkleren aan. En wc gaan ook bij oude 
mensen op bezoek en dan geven we een bakje met fruit 
erin.

Afz. Wanda Soolsma’

K/as 4A van de 
Spaarndammerschool aan 
het woord
De feestcommissie voor het slaan van de eerste paal 
b^aardenwooncomplex heeft inmiddels van klas 4A 
van de Spaarndammerschool een groot aantal mooie 
brieven gekregen.
In deze brieven worden door de jongens en meisjes uit 
de klas voorstellen gedaan voor de feestdag van و  maart 
a.s. De kinderen willen oude volksspelletjes doen,

' spelen, etc.
Hierbij publiceren we iwee van de 17 brieven die we 
van deze leerlingen onrvingen.

'Bcstc Fccstcommissie,
We zijn klas 4A van dc Spaarndammerschool en we 
willen meedoen aan het feest en we hebben al een paar 
plannetjes bedacht voor het feest.
We gaan poppenkast spelen en we doen het met vijf

WOENSDAGAVOND

— muziek/theater programma voor jong en oud.

Het ligt in de bedoeling van de feestcommissie om de 
activiteiten, net zoals bij het 25-jarig jubileum van het 
Wijkopbouworgaan, te laten plaatsvinden in een tent 
op de bouwplek aan de A ssd^ fts tta t/E o lanenstraa t.

Door de aannemer zijn er prijzen beschikbaar gesteld
voor een activiteit door de scholen.
In overleg met de leerkrachten zal de feestcommissie 
nagaan hoe deze activiteit er uit zal 2؛en. Gedacht 
wordt om per klas één creatief groepswerk te laten 
maken, welke betrekking zou dienen te hebben op het 
stadsvernieuwingsgebeuren in onze buurt.

Nadere mededelingen over de feestdag volgen.
Noteert in ieder geval dat woensdag 9 maart een feest- 
dag wordt in onze buurten!
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TEKENIN eVAN DE
SPAARNDAMIİERSCHOOL

Spaarndammers kopen ؛٨
?eigen buurt

In de Sinterklaasstoet 4 ا' ؛  .december 1976 reed o.a آاا
een auto mee, die het opschrift voerde: ’Spaarndam- 
mers kopen in eigen buurt’.
Ik weet niet of dat bedoeld was als aanmoediging door 
de winkeliers o£als vetondc^tclling. Ik denk eerder het 
laatste.
Wanneer de winkeliers werkelijk willen dat de Spaarn- 
dammerbuurters in hun eigen buurt kopen, zullen zij 
hun prijzen aan andere buurten moeten aanpassen en
wel zeer spoedig.
Ik kan zo een paar artikelen opnoemen, waarmee de 
S^^dam m erw inkelicrs duurder zijn, en dat soms 
geen paar centen en ook niet een paar dubbeltjes, maat
guldens!

kuiers (van een bekend merk): ƒ 2 ,— per pak duurder. 
Koffie: een paar dubbeltjes duurder per pak. 
Wasverzachter: in de $paarndam m erb^r( / 1 0 ,  ,ق
andere buurt ƒ1,59.
Wasmiddel: ƒ0 ,50  per koffer van hetzelfde merk 
duurder.
Van de zomer koc'hr ik pruimen in de Spaarndammer- 
buurt voor ƒ م  ك / - م صم ج ,ل98 ب  bij mijn dochter in een 
andere buurt kocht ik dezelfde pruimen voor ƒ م  ء ,ل45 آ

En zo kan ik nog wel even doorgaan.

M. de Ro(؛de—Rodrigues ?arreira, 
Spaarndammerstraat 420

Geachte medebewoners 
van de Spaamdammer- 
buurt

Het gaat niet goed met de vernieuwing van onze 
^ a n d a m m e rb u u rt;  nee, beste mensen, het gaat 
slecht.Allereerst het tempo van het renoveren, dat laat 
veel te wensen over, O.İ. moet dat veel sneller gaan.
Als men ziet hoeveel mankracht er aan deze bouw 
werkt, vraagt men zich af hoe dat mogelijk is, terwijl er 
toch zoveel bouwvakarbeiders werkloos zijn. Ook het 
vccl te lang leegstaan van woningen is een ramp, vooral 
voor de zelfstandigen die in onze buurt hun brood 
moeten verdienen. ،) ،؛٢  lange leegstaan betekent 
minder klanten, met alle gevolgen van dien.
En ga zo maar door.
Wij w؛nkeliers worden op deze manier ook de dupe van 
deze gang van zaken, en het bestuur heeft dan ook ge- 
mcend een oproep te moeten richten tot alle %'inkeliers 
van de S{»arndammerbuurt.
Ëen oproep om rot actie over te gaan.
Wij, als bestuur van de Stichting Belangengemeenschap 
Winkeliers Spaarndammerbuurt, vragen uw mede- 
werking bij een eventuele actie; het zal u misschien 
enig ongemak brengen, maar heb begrip voor onze 
zaak.
Wij vechten voor ons brood, wat niemand ons kwalijk 
?al nemen.
Ook wij hebben eisen die dezelfde zijn als de eisen van 
de bewoners, nl. sneller renoveren, betaalbare huren, 
een prettige buurt om te winkelen.
Dit is een greep uit een pakket van eisen die wij willen 
stellen, wanneer wij een onderhoud hebben met de 
betreffende wethouders.
Deze eisen willen wij op tafel leggen, en wanneer wij 
geen afdoend antwoord krijgen, zullen wij genoodzaakt 
z^n tot actie over te g ^ n .
Het stuit ons tegen de borst tot een dergelijke actie over 
te moeten gaan, maar wij worden ertoe gedwongen. 
Daarom, beste mensen, vragen wij bij een eventuele 
actie, van ٧  daar begrip voor te hebben. Bij voorbaat 
onze dank.

De voorzitter van het bestuur Stichting 
Belangengemeenschap Spaarndammer- 
buurt, w . M. Cornelissen

 nieuwe openbare ءزآ
school in de 
Spaarndammerbuurt

Bekijkt u eerst eens goed de rekening van de nieuwe 
basisschool! De ع ا ا ا ي ا ؛ا1أ  en de lagere schoolkinderen 
zullen er een onderdak vinden. En meer dan een onder- 
dak, zoals ٧ kunt zien.
Het is de bedoeling dat de nieuwe kleuter/lagere school 
cr over ongeveer één jaar zal «aan. De Krommenie- 
straat zal dan niet meer toegankelijk zijn voor door- 
gaand verkeer, omdat de nieuwe school als het ware 
dwafs over dc Krommenicstraat zal worden gebouwd. “

مج ل

 Aan het ontwikkelen van dit schetsplan is een hele ge- ج
 .،؟hiedenis voorafgegaan. Al jaren geleden is tijdens ؛؟؛
 hoorzittingen vanuit alle desbetreffende groeperingen و
٠ uit dc Spaarndammer- en ^eheldenbuurt gesteld, dat 

ondci^jsverbetering alleen gerealiseerd kan worden in 
 daarvoor geschikte schoolgebouwen. Ongeveer 11/2 ا؛ا؛اا

met het nadenken ع؛اا؛ا ء ؛اآآ  geleden werd een begin ا
over de onderafijskundige uitgangspunten van een
nieuw schoolgebouw.
In oudercommissies en schoolteams werd hierover van 
gedachten gewisseld. Gekozen is voor een opzet, 
waarbij vier klassen grenzen aan een gemeenschappe- 
lijke werkruimte. Die ruimte kan op verschillende 
manieren door de klassen gezamenlijk worden gebruikt.

de kleuterschool wordt in de directe '،،]،٧ Dc afdeling 
omgeving van de klassen 1 en 2 van de lagere school 
gebouwd, zodat er een goed contact kan gaan ontstaan 

en ،؛tussen de kleuters en de eerste en tweede kki^er 
tussen de teamleden van de lagere school en de team-
leden van de kleuterschool.
Hierdoor kan de overgang van kleuter- naar lager 
onderwijs heel geleidelijk verlopen en kan er gewerkt 
worden aan verschillende manieren van samenwerken.

De architect, die dc definitieve tekening samen met de 
 betrokkenen heeft gemaakt؛ is de heer Van de ٢١٠.؛

Het geschetste plan biedt aan kinderen en onderwijs- 
krachten veel mogelijkheden voor goed onderwijs.

Et zijn nier alleen goede berichten te melden over de 
voortgang. Op de vergadering van 19 januari j.1. werd 
bekend dar de Bouwkundige Hoofdinspectie in Den 

laag — die zijn goedkeuring aan het p an moetgeven ا 
— van mening is dat een nieuwe school in een stads- 

vetnieuwingsgebied het maar zonder twee vaklokalen
m oet ste llen.
Daarmee worden we ten opzichte van de Banne Buik- 
sloot gediscrimineerd; daar is wèl een dubbele basis- 
school gebouwd mèt twee vaklokalen. Vaklokalen zijn 
nodig voor handvaardigheid en handwerken, 

januari is afgesproken, dat ول Op de vergadering van 
we met de wethouder van onderwijs, drs. R. v. d. 
Vdde, hierover zullen praten, om dan gezamenlijk
stappen te ondernemen.

aan de tekening kunt zien: we hebben samen ٧ Zoals 
een goed plan gemaakt en daar mag en kan niet op be• 
zuinigd worden, anders zou het principe van het schcts-

,plan tc zeef worden aangetast

Belastingzaken

Voor het invullen van uw belastingpapieren, de 
controle van b^ tingaanslagen , bezwaarschriften, ver- 
zoekschriften, de berekening van belastingteruggavc en 
andere belastingzaken kunt u  — tegen betaling van 
een redelijk bedrag — sinds kort terecht bij;

Belastingadviesbureau voor Werknemers,
11 ا9ا ز ق ا،ل؛إ ال ل ل ال ح1ا آل.  Amsterdam-C., tel. 2 أ آ ق)ا آ . 
Spreekuur;
Volgens afspraak (telefoon 2 1 1 ق0ئ ) of
op maandag- en donderdagavond van 6—7 uur zonder
afspraak.

Extra spreekuren in de periode van 1ق  febnrari t / m 2

elke middag van 1 tot ق uur en 
elke avond van 6 tot 7 uur 
zaterdagochtend van 9 tot 10 uur.

De Redactie.



ROMMELMARKT EN 
FANCY-FAIR 
PAULUSSCHOOL

W at gaat de tijd toch snel!
Het is al weer een jaar geleden dat onze rommelmarkt 
werd georganiseerd en uitliep op een geweldig succes! 
Daardoor aangemoedigd durven wij ook dit jaar weer 
dit werk op onze schouders te nemen en ook nu is de 
opbrengst bestemd voor een blindenschool in Malawi, 
’n land in Midden-Afrika, waar Nederlandse mensen 
een aantal jaren geleden begonnen zijn met het 
lesgeven aan blinden. Het is de enige school voor deze 
gehandicapten in dit land en ze waren wat blij met 
onze ruim f2000,— ؛
De opzet van onze activiteiten is dit keer iets anders. 
Kreeg verleden jaar ل  rommelmarkt de grootste -أ
aandacht, nu zal het de fancy-fair zijn. Er is nog genoeg 
’spul’ over van 1976 om te 'rommelen', zodat we dit 
keer niet komen bcdc'lcu om goede oude zaken.
We nodigen ook iedereen uit (.١٢١٦ te komen ’gokken’ bij 
allerlei spelen en het geluk te beproeven bij het rad van 
avontuur en van allerlei lekkere etentjes te komen 
smikkelen.
Reserveer daarom deze dag:
Zaterdag 12 maar،.
De schooldeur van de ?aulusschool in de Zaandijkstraat 
gaat om 10 uur open. We sluiten tussen 3 en 4 uur in 
de middag.
lie t personeel en oudercomité heet ٧  van harte welkom!!

HANDENARBEID- 
GR©E? VOOR 
VOLWASSENEN IN 
ONS HUIS

Op donderdagm؛ddag maken we in Ons Huis dingen die 
٧٥؟ huis ook met je kinderen kan maken. Letty، ءز  
begeleidt de groep. Zij werkt ook met groepen kinderen 
in her buurthuis.
We maken mer de handenarbeidgroep bijvoorbeeld:

— puzzels
— kwartetspelen
— poppenhuis van oude dozen;

We zijn een groep ouders van scholen en V؛U] de creche 
van Ons Huis.
Zoveel mogelijk werken we met eenvoudige ' '  
zoals lapjes, karton, verf en schaar, die ٧ thuis ook wel 
hebt.
u  kunt uw kleine kinderen gerust meebrengen.
Wilr ٧ eerst cens komen kijken om kennis ءا  maken, dan 
bent u ook van harte welkom.
De groep is op donderdagmiddag van twee tot half vier in 
buurrhuis Ons Huis, Nova Zemblastraat 90a en kost f2,75 
per keer.

V O LG E^E AKHEKRANT

De volgende Aktiekrant zal begin april 977ل 
verschijnen.
Als ٧  iets belangrijks heeft te vertellen, kan dat 
eventueel in deze volgende krant geplaatst 
worden.
De kopij moet ٢^٢  21 maart 1977 ingeleverd 
worden bij het Informatiecentrum van het cw s, 
Spaarndammerstraat ا4ق .

Redaktie.

Maatschappelijk werkteam

Tegen de tijd, dat ٧  dit leest zijn wij ongeveer een half 
jaar werkzaam in uw buurt. De meeste vragen die u aan 
ons heeft voorgelegd gaan over huisvesting en financiële 
problemen.
Ook kregen wij te maken met relatieproblemen, 
problemen met kinderen, CM. enz.
Wat wij moeilijk gevonden hebben, was dat wij 
sommigen van u niet naar wens van dienst konden zijn. 
Bij anderen duurde het (te) lang voor een passende 
oplossing voor hun problemen wa؟ gevonden.
Toch hebben wij over de afgelopen periode ccn over- 
wegend tevreden gevoel, temeer daar ٧  de weg naar ons 
hebt weten te vinden-
In dc periode van september 197ة  t /m  december 1 7 6 ؛ر  
zijn precies 100 buurtbewoners uit de Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt bij ons geweest of door ( ١١١؟  bezocht- 
Enerzijds ıs du droevig, omdar het nodig is, anderzijds 
is het verheugend daar wij kennelijk ٨» ' ١٨  behoefte 
voorzien.
Ook dit jaar willen wij u bij uw grote en kleine zorgen 
van dienst zijn en daarvoor kunt u bij ons terccht;

In dc Spaarndammerbuurt;
dinsdag van 10 11.30 uur
donderdag van 10— uur ث11.0
vrijdag van 10— 11.30 uur
adres:
Krommeniestraat 34’-36, telefoon 0 ة4.آلق.ث .

In Zeeheldenbuurt:
maandag van 10— 11.30 uur
woensdag van 10— 11.30  uur
adres:
’٢ Turfschip, Roggeveenstraat 12, telefoon 24.75.89.

N .B .; Ilct avondspreekuur in de spaarndammerbuurt 
van maandagavond 19.00-20.00 uur is vervallen. Mocht 
٧ door werk of anderszins overdag niet langs kunnen 
komen, belt ٧  ons dan voor een afspraak. Wij komen 
dan buiten de kantooruren bij ٧  thuis.
Ook indien u huisgebonden bent kunt u ons bellen 
voor een huisbezoek. Wij zijn te bereiken: maandag 
t/m  vrijdag van 9-17 uur onder telefoon 84.25.30.

namens het maatschappelijk werkteam,
Hans Brandsma

Buurthuis Ons Huis

Elke dag is hier een na-vieren opvang van vier uur tot half 
ze؟ voor kinderen van 4 tot 1ق jaar. Iedere dag worden er 
verschillende activiteiten gedaan, zoals handenarbeid, 
toneel, sport, vrij spelen, koken enz.
De laatste maanden is het aantal kinderen enorm toegc- 
nomen. We zoeken daarom ouders/buurtbewoners, die 
mee willen helpen op de navieren.
Hebt ٧ belangstelling, belt I،dan even naar het buurthuis, 
vragen naar Lucie Visch.

Aan alle oudere buurt- 
bewoners in de 
Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt

Zoals ٧  in de stedelijke bladen hebt kunnen lezen, is 
het opnamebeleid van bejaarden in verzorgingstehuizen 
met ingang van 77 ا ا 1،ر ا ا[س ا;  anders geworden.
Alle bejaarden؛ die zijn ingeschreven bij de Gemeente- 
lijke Sociale Dienst, Afdeling Centrale Registratie en 
Indicatie (Dc CRI)؛ hebben hierover een brief 
gekregen.
Kort gezegd gaat het om het volgende:
Alle bejaarden, die vóór oktober 1975 zijn geïndiceerd, 
dienen opnieuw bezoek voor 1ما  stellen van een ا
indikatic aan te vragen, ،(idien zij menen voor opname 
urg£nt tc z،(n.
Alle bejaarden, die nâ oktober ٦٢ 7 أ  zijn bezoeht, 
werden geïndiceerd volgens de normen, die titans door 
ccn commissie (bestaande uit een voorzitter, arts en 
maatschappelijk werker) worden toegepast. Zi؛ be- 
hoeven zich daamm niet opnieuw ؛،an te melden, en 
krijgen (e zijner tijd een bevestiging van inschrijving bij 
de kommissie.

Als ٧  zichzelf urgent acht voor opname, kunt u bij de 
wijkpost een in te vullen formulier ophalen. Tevens 
kunt ٧  hier praten over de beschikbare hulp, ten einde 
zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
Nadere informatie over bovenstaande willen wij u graag 
verstrekken.

Tip; Op de wijkpost is gratis ccn boekje verkrijgbaar 
met allerlei interessante informatie.

Wijkpost voor Bejaarden 
^ ^ :n ^ m m e rs tra a t  141

Spreekuren op:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van: 9 .30— 11.00 uur 
telefoon 4 وقو6و ,

Damesgymnastiek

u weet; dc gymclub in Ons Huis draait al weer een rijd! 
W it ٧ misschien niet wcct is dat u ook welkom bent.
Het is een gezellige club van dames uit deze buurt, die 
iedere donderdagmorgen een uurtje gymnastiek doen 
onder de bezielende leiding van Wil ء؛ى س أ ا1ا .
Als ٧ een uur gymnastiek te lang vindt, gaat u gewoon 
even uitrusten.
Dus dames, bent u veertig, vijftig, twintig of dertig, kom 
dan eens langs en schaam ٧ niet, als u denkt dat u re dik 
of re stijf bent.
Na afloop drinken we met elkaar een kopje koffie.

Kom donderdagmorgen om 10 uur naar buurthuis Ons 
Huis, Nova Zemblastraat 90a, telefoon 82 97 70.
Het kost f .per keer و2,7 

TOT ZIENS!



November 1$)76 heeft de aannemer van de renovatie- 
bouw van de blokken H  en I  toegezegd volgens onder- 
staand opleveringsschema te zullen werken.
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Activiteiten 
Zuider-Speeltuin 
tijdens verbouwing in 
,t Turfschip
Dinsdagavond
Handwerkclub voor jongens en meisjes 19.00—20.00 u.

Woensdagmiddag
Instuif 6.00 ل4.00—ل  uur.

Donderdagavond اآاه de 14 dagen
Klaverjassen, 20.00—23.00 uur.

Activiteiten in ,t Turfschip
٧٠٠٢ volwassenen:
Maandagavond 0 ول.هة-لث.ق : Volwassen op herhaling; 
kosten ƒ  25,— per cursus.
Dinsdagmiddag 2—4 uur, kienen. Kosten 75 cent. 
Kleine prijsjes meebrengen.
Donderdagavond 7—8 uur, 8—9 uur, daines؛؛ymn؛،،s- 
tiek. ?،aars: ؛٨  gymnastiekzaal Hudsonschool. Na 
afloop koffiedrinken in ’t Turfschip. Kosten ƒ 9 ,— ٣٢ 
maand, koffie inbegrepen.
£lke 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 schoolgaande kinderen: maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 12—2 uur, Tussen-de- 

idd ƒ4,50  per week, 2e ظ,مو ه د م ه ; ƒ1,50
per keer. De kinderen worden van de H u d s o n /P la n c iu s -  

school gehaald.

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKTE AM

Maandag en woensdag 10.00-11.0ث uur, in ’t Turfschip, 
Roggeveenstraat 12, tel. 24 75 89•
Bereikbaar tijdens de spreekuren.
Buiten de spreekuren bereikbaar op het adres 
Krommeniestraat 34’, 30 25 84 .اءا.

SPREEKUUR WIJKVERPLEGING 
FEMMIE BREMA^

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

SPREEKUUR AKTIECOMITE ZEEHELDENBUURT
DONDERDAGAVOND 1،).00—20.00 uur in 't  Turf-
schip.

SPREEKUUR OPNAMEKOPPEL

Iedere dinsdagmiddag 15.00—18.00 uur in de Rogge- 
veenstraat 25, tel. 242725.
spreekuur wordt gehouden door de heer w ء-ا11 . s. 
Vogel van de Dienst Herhuisvesting en mevrouw Y. c. 
s. Vehmeyer van de Woningbouwvereniging Labor. Op 
dit spreekuur kunt ٧ terecht met al uw vragen over de 
woningverbetering in de Zeeheldenbuurt.

Voor ouders van leerlingen 
van de Hudsonschool en 
Belangstellenden

Ongerwijfeld heefr ٧ allemaal wel gehoord van de 
deining rondom  de Hudson- en de Pl^ciusschool. 
Waar dit nu allemaal om draait is het volgende.
De Hudsonschool zal worden gerenoveerd en de 
Planciusschool zal door een tekort aan leerlingen 
worden gesloten.

Nooit zijn wij van deze werkwijze uitgegaan, we 
hebben er alleen voor gestaan om de Hudsonschool 
verbeterd te krijgen.
Toen wij startten met de werkzaamheden voor de ver- 
betering van de Hudsonschool hebben wij ook een 
bezoek gebracht aan het toenmalige schoolhoofd van de 
Planciusschool en hem  verzocht mee te werken voor het 
behoud en de verbetering van het onderwijs in de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, om zodoende alle 
scholen de kans tor verbetering te geven.
Van het schoolhoofd hoefde dit echter niet voor de 
Planciusschool; hij kreeg toch alles wel voor elkaar, 
vertelde hij ons.

Nu krijgen we te ل ^س ه  met de ellendige gevolgen 
daarvan, enkele mensen van de Planciusschool en van 
de Westelijke Eilanden willen de Planciusschool 
behouden en gaan daarvoor in de strijd.
Laten we ervan uitgaan dat dit terecht /OU zijn, de 
gevolgde methode is echter niet goed te keuren en 
wordt door ons dan ook veroordeeld.
Kinderen en leerkrachten mogen niet de dupe worden 
van dergelijke zaken.
Door een school te bezetten en het daardoor de leer- 
krachten onmogelijk te maken hun taak uit te oefenen, 
gaan we alleen maar achteruit.
Wij hopen dat deze mensen dit ook in gaan zien en 
zonodig trachten met gezonde argumentaties in overleg 
tot een oplossing te komen.

Wij zullen alle؟ in het werk stellen om met de ons 
inziens juiste middelen de school verder te laten
d ra a ie n .

w  de problemen kunt begrijpen en ons ٧ j hopen dat؛
de steun wil[ geven die we daarbij nodig hebben.

Namens de Werkgroep Onde^vijsverbetering,
F. Bcctstra.
namens Aktiekomite Zeeheldenbuurt, 
j .  Eerdhuysen.

De 3e klas van de Hudson/Planciusschool op bezoek bij 
bakker Moerkerk

Steekkarretjes als 
verhuishulp
Voor buurtbewoners die ten gevolge van de renovatie 
verhuizen moeten, zijn er 2 steekkarretjes beschikbaar. 
Hiermee kunt ٧ uw zware meubelen, koelkast, was- 
machine en dergelijke met wat meer gemak op hun 
plaats brengen.
De karretjes staan bij j .  Ecrdhuijsen, Barentszstraat 66. 
Er wordt ƒ  25,— borg per karretje gevraagd. Dit bedrag 
wordt ٧ bij het terugbrengen van de karretjes weer 
teruggegeven.

Aktiecomité Zeeheldenbuurt

Oproep
I.v.m. het opleveren van de eerste woning van het 
project Bokkinghangen wordt er naast de festiviteiten 
ook een tentoonstelling georganiseerd met een nog 
nader te bepalen thema over de geschiedenis van de 
^ehcldenbuurt, Daavoor zoeken wc materiaal, b.v. 
foto’s van interieurs of مانإ ة-اب  op straat, oude 
huurcontracten, documenten en buurtverhalen. Heeft u 
iets, of weet u iet؟?
We zitten erom te springen!
Ook zijn er nog mensen nodig voor de organisatie van 
de festiviteiten, 7أاعه kinderspelen en een groots buurt- 
feest.
Nccmr contact op met 
FRANK BELDERBOS 
VAN L1NSCHOTENSTRAAT 13” ■
TELEFOON 2 0 ة 5ل ة

Geachte bewoners,

Medio maart ’76 zal de nieuwbouw aan de Barents?- 
straat (bij de Van Linsehotcnstraat) en vanaf ong, 1 
april tot ong. ل aug. ’76 de nieuwbouw 'Bokking- 
hangen’ (Barctttszstraat, Barentszplein, Bokkinghangen, 
^ tk cc tsg fach t)  wotden opgcleverd.
Deze nieuwbouw wordt tocgcwczcn volgen؛, de z.g. 
'Open  Gaten Regeling', die als volgt luidt; 
le  bewoners uit de Zeeheldenbuurt, die hun  woning als 
gevolg van sloop hebben moeten verlaten,
2e bewoners uit de Zeehelden- of Spaarndammerbuurt, 
die hun woning als gevolg van sloop of renovatie 
moeren verlaten,
3e 1. bewoner؟ uit de Zeeheldenbuurt, die in het bezit 
zijn van een geldig urgentiebewijs,

11. bewoners uit de spaarndammerbuurt, die in het 
bezit zijn van een geldig urgentiebewijs.

Voor ؛■) (leze اااا'اان)اا،؛ا'بما  geldt bovendien, dat men 2 
jaar in de buurt moet (hebben gewoond) wonen. 
Toewijzing van categorie 3-1 en 3-II geschiedt in 
principe op volgorde van de datum  van het urgentie- 
bewijs,
Indien ٧ binnen categorie 3 valt en in aanmerking 
komt voor zo'n woning zult ال ؛ا،'الءجااا (ااءسماا  worden 
door de Gem. Dienst Herhuisvesting.
٧ kunt zich ook opgeven op het spreekuur dat dinsdag- 
middag van 3—6 uur gehouden wordt in de Rogge- 
veenstraat 25, tel. 24 27 25.
Degenen die hier al geweest zijn om zich op te geven 
blijven natuurlijk genoteerd als belangstellenden.

Gem. Dienst Herhuisvesting,
w . s. Vogel.

MAATSCHAFFELIJK
W E R K ^ M

Tegen de tijd, dat u dit leest zijn wij ongeveer ا؛ءء half 
jaar werkzaam in uw buurt. De meeste vragen die u aan 
ons heeft voorgelegd gaan over huisvesting en financiële 
problemen. Ook kregen wij te maken met relatie- 
problemen, problemen met kinderen, enz. enz.
Wat wij moeilijk gevonden hebben, was dat wij 
sommigen van ٧ niet ا،أا؛اا  wens van dienst konden zijn. 
Bij anderen duurde het (te) lang voor een passende 
oplossing voor hun problemen was gevonden.
Toch hebben wij over de afgelopen periode een over- 
wegend tevreden gevoel, temeer daar u  de weg ممس ons 
hebt weten te vinden.
In de periode van september 1 7 6 t/m و  december 1 7 6  و
zijn precies 100 buurtbewoners uit de Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt bij ons geweest of door ons bezocht. 
Enerzijds is dit droevig, omdat het nodig is, anderzijds 
is het verheugend daar wij kennelijk in een behoefte 
voorzien.
Ook dit jaar willen wij ٧ hij uw grote en kleine zorgen
van dienst zijn en daarvoor kunr u bij ons terecht:
maandag van 10— 11.30 uur
woensdag van 10— 11.30 uur
Adres: ’t Turfschip, Roggeveenstraat 12, tel. 12.75.89.

Namens het maatschappelijk werkteam. 
Hans Brandsma

Hartelijk dank م س  alle buurtgenoten voor de prachtige 
bloemenmand.
Mevr. Verdonk.



UITG AVE VAN H ET A KTIEC O M ITE ZEEHELDENBUURT  
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SECRETARIAAT AKTIECOMITE: c. H. LASSCHUIT, DIRK HARTOGHSTRAAT 10'". TEL. 25 46 64

Overpeinzingen van de Zeeheldenbuurt
Ook heeft het actiecomité het ا،[،؛؛ا weten te maken dat 
er m  het kader van de wijkopbouw een vernieuwde 
speeltuin mer een nieuw clubgebouw komt. Ongeveer 
gelijk met de oplevering van de Bokkinghangen zal de 
speeltuin gereedkomen en ، '(‘٢١ belangrijke aanvulling 
vormen op de opvang van de kinderen in de buurt.

مح1آل  dan ook nog de Hudsonschool zó onder handen 
wordt genomen dat hij na de renovatie weer gelijk 
gesteld kan worden aan een moderne school, dan 
bestaat er reden voor enige tevredenheid.
Dan rest me nu nog slechts u mede te delen dat medio 
maart begonnen zal worden met de werkzaamheden 
voor het verkeersciculatieplan zeeheldenbuurt. Het 
eerste wat onder handen genomen wordt, is het stuk 
Barcntszstraat-Zoutkcctsplcin-hock Houtmankade. Het 
specltcrrcintjc op het Zoutkeetsplein zal dan verplaat$t 
worden naar de Houtmankade. Als afsluiting van de 
eerste fase wordt er éénrichtingverkeer ingevoerd in de 
Barentszstraat.
u  ziet, we zijn op de goede weg en ٢١١٢[ steun van allen 
gaan we door met het leefbaar maken van de Zee- 
heldenbuurt.

ر . Eerdhuijsen,
voorzitter Aktiecomitc Zeeheldenbuurt.

Nieuwbouw Bokkinghangen

Voorlichtingsavond 
renovatie blokken K en

De bewoners van de blokken K en L worden uitgenodigd 
voor een vergadering op dinsdag, 15 februari a.s. in ’t 
Turfschip, Roggeveenstraat ٦̂ . I.v.m. een eventuele 
renovatie van de blokken K e n L  zal dan door de 
woningbouwvereniging Labor, het architectenbureau 
belast met het maken van een voorlopig ontwerp en de 
Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting een voor- 
lichtingsavond gehouden worden.

Het akriecomité heeft al die tijd niet stil gezeten, 
integendeel.
ll،'t laatste jaar is ontzettend veel werk verzet. Een 
belangrijke activiteit was het overleg met de bewoners 
van de renovatieblokken. Iedereen is met de gereno- 
veerde woningen zeer gelukkig, ook al zijn er nog wel 
wat puntjes naar voren gekomen die verbeterd konden 
worden. Enige voorbeelden daarvan; het ontbreken van 
hijsbalken in dc blokken H  en I, het feit dat de deuren 
van de portieken niet afgesloten konden worden, en de 
slechte brievenbussen. Deze problemen zijn nu opgc- 
lost. Dit kon alleen bereikt worden door gczanlclijke 
acties en die acties moeten doorgaan tot alle klachten 
zijn opgelost. Iedereen heeft toch immers recht op een 
goede woning!
Een andere activiteit van het actiecomité is het vechten 
voor betere voorzieningen. Het afgelopen jaar is 
bijvoorbeeld gestart met een russen-de-middag-opvang 
voor kinderen van de kleuter- en basisschool. Deze 
opvang voorzict in een behoefte voor ouders die rond 
deze tijd zelf drukke werkzaamheden hebben of die 
werken. Inlichtingen over deze opvang kunt ٧ 
verkrijgen bij het btinn- en سااا)اااااا؛ را ا اا  op de Rogge- 
veenstraat 12, telefoon 247589•
Op dit adres is sinds november ا97ة  ook het 
maatschappelijk werkream Zeehel،^buurt-Spaarndam . 
merbuurt gestart, u  kunt hier met al uw problemen 
terecht op maandag en woensdag van 10-11.0و uur. 
Ook verheugend voor de buurt is het spreekuur van dc 
wijkverpleging op maandag en woensdag van 13.30- 
14 uur in 't  Turfschip.
Iedere maandagavond is er een cursus 'Volwassenen op 
herhaling’, om uw kennis van de ne(.l،-il؛،iidse ا؛ا؛اء  en 
rekenen weer wat op te frissen. Voor ıııİK'htıngen over 
deze goedlopende en nurtige cursus en alle bovenge- 
noemde activiteiten: ’٢ Turfschip, Roggeveenstraat 12, 
telefoon 247589.

Als dit jaar de ruimte op de Bokkinghangen wordt op- 
geleverd, dan is daarin een ruimte V 1 0 0  M2 voor؛،11 
sociale en medische voorzieningen. Dit wil zeggen dat 
in deze 100m2 het maatschappelijk werkteam spreek- 
uren houdt en dat ook de Dienst Volkshuisvesting hier 
op bepaalde tijden inlichtingen verstrekt, zoals bij het 
aanvragen van huur- en gewenningssubsidies.
Er zal ook een behandel- en wachtkamer komen, waarin 
een ream van artsen, een wijkverpleegster en een verlos- 
kundige gaat functioneren. De 3 artsen die in de 
spaarndammer- en Zeeheldenbuurt wonen en werken 
zijn van plan in deze ruimte bij toerbeurt spreekuur te 
houden.

٠ ،' Zuiderspeeltuin wordt vernieuwd

Geachte buurtbewoners.
Het was voor onze buurr her jaartje wel! Eind ا97و  
wçrd mer grote vreugde de eerste paal voor de Bokking- 
hangen en voor de hoek van Heem sk^traat-Barentsz- 
Straat geslagen, In januari ول7ة  begon echter pas de 
werkelijke bouw. Van een dergelijke vertraging was ook 
sprake bij de renovatie van de 318 woningen van de 
woningstichting Labor, Deze renovatie en nieuwbouw 
vormen een grote ingreep in onze kleine buurt. 
Wanneer men in aanmerking neemt dat afgelopen 
zomer بمإ،ا lang en 1اسم was, en dat er i.v.m. de stof en 
het lawaai van dc sloop en van dc bouw haast geen 
raam open konj dan valt het tc begrijpen dat velen 
mopperden.Ook het verkeer 111 de ١١٧ uri werd een chaos 
mer al die li،itiw؛i(iiviieiien. Vele ءاالالاا1أأصاااسما  zagen 
het dan ook allemaal nier meer zitten. Twee van die 
groepen waren onze bejaarden en onze slecht rer been 
zijnde buurtgenoten. Zij moesten vaak omlopen omdat 
stukkçn van de trottoirs mer hekken waren afgezet. De 
enige plaats waar ze nog konden lopen was de rijweg, 
met alle gevaren die dat meebrengt. Ook voor de 
kinderen gold dit natuurlijk. Gelukkig zijn er tot nu 
toe geen ernstige ongelukken gebeurd.
Een andere groep die veel van de l}(iuw؛ici؛viie؛teii te 
lijden heeft, is die der winkeliers. Vele mensen 
verlieten n؛tm،'؛i]k de buurt, hetzij gedwongen door de 
renovatie, hetzij om andere redenen. Hierdoor liep de 
klantenkring van de winkeliers terug, met alle gevolgen 
van dien.

Zo was 1 را7اآ  het ؛؛I'،ti van het begin van de opbouw van 
de buurt. En nu lijkt het erop dat we door her diepte- 
punt heen zijn. De eerste woningen van de renovatie 
zijn opgeleverd, m de Roggeveenstraat. !١١٢ tot grote 
vreugde van de bewoners die een jaar op een 
wisselwoning hebben moeten zitten. Deze termijn is 
cchtcr erg lang en daarom vragen wc een versnelde op- 
levering van de gerenoveerde woningen, uiteraard mer 
behoud van de kwüliieit. En als versnelling ؛االطا1ااااا  
onmogelijk is, dan eisen we dar de aannemer zich op 
zijn minst aan zijn opleveringsschema houdt.
Hiermede zijn we aangekomen bij de wensen voor 
1977. Wij zouden voor 1977 graag dc wens uitspreken 
dat alle buurtbewoners zich zoveel mogelijk inzetten 
voor een verbetering van het woon- en leefmilieu in de 
buurt. Het is nu eenmaal nier zo dar her leven ophoudt 
bij de voordeur. Uw huis is niet alleen maar een 
nummer, het ءصا؛اإ in een straat, bij een buurt, en om 
die buurt te verbeteren zullen we samen moeten 
vechten.
Een paar punren waarvoor we moeten vechten?
Meer groenvoorzieningen, een betere verkeerssituatie, 
een schonere buurt. Wat dit laatste betreft; in overleg 
met Stadsreiniging kan misschien geregeld worden dat 
er wat vaker gespoten wordt en dat er containers komen 
voor huisvuil. Voorts kunnen we hier ook zelf veel aan 
doen, door onze honden in de goor hun behoefte te 
laren doen en door geen vuil buiren re zerren als de 
vuilnisman net geweest is.
Laten we, door zelf onze buurt schoon te houden, aan- 
tonen dat we allemaal graag in een schone buurt 
wonen!
In het jaar 1977 zullen de nieuwbouwwoningen van de 
Bokkinghangen en van de van Hcemskcrkstraat- 
Barenszstraat opgclcverd worden. Dit zal de buurt een 
heel ander aanzicht geven, l iet zal dc buurt ook een 
stuk levendiger maken, want als er in elk van de 158 
woningen gemiddeld و mensen komen, zijn dar tocli 
474 mensen meer. Dit houdr in dat het loopverkeer in 
de buurt weer drukker wordr, wat de bun٢٢ ook 
gezelliger maakt.

Foto’s; M. ,Postmus, Hudsonschool\ Yvonne Strijland, 
Paul Hoornweg, Spaarndammerschool, Paulusschool, 
Ons Huis.
Druk: Heiermann & Co. C.V . ,  Elandsstraat 169-173, 
telefoon 22 12 67.

|ء

ي م ث م ب و أ'ت أ ؛ق

'ص،|أةقإ


