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GEMEENTEWONÏN،

Op 20 JUNI ٨ ٠٠̂  zal de EERSTE PAAL geslagen worden 
voor de OPENBARE ^ISSCH O O E in de Spaarndammer-
buurt

AKTIE TEGEN DE HUUR- EN STOOKKOSTEN BIJ

’s middags vanaf 2 uur:
٥٢ het terrein, waar dc school gebouwd zal worden, 
wordt ccn podium  neergezet. Er zullen ver؟chi،lende 
voorstellingen en activiteiten voor kinderen zi؛n.
Het programma van ئ uur tot half 4 za) nog op affiches 
in de huurt worden aangekondigd.
Er wordt een drum band en een draaiorgel uitgenodigd 
om voor de feestelijke muzikale noot te zorgen; een 
ijscoman zal worden gevraagd; de llcmbrug$traat zal 
feestelijk worden versierd.

O m  half vier begint het officiële gedeelte. □ ،؛٢١  zullen 
vertegenwoordigers van de buurt en van de gemeente 
het woord voeren.

OM 4 UUR ZAL DE EERSTE PAAI.
DE GROND INGAAN!!!

Na afloop wordt er voor ouders, buurtbewoners, 
ó nderen  en andere genodigden een drankje ge- 
schonken. Als het weer het toelaat zal dat gedeeltelijk 
buiten georganiseerd w o rd en -

Dan is er ook gelegenheid om naar een tentoonstelling 
te gaan kijken van speeltoestellen. Deze zijn gemaakt 
door kinderen van de klassen 3 en 4 van de spaarn- 
dammcrschool.
Ook is materiaal verstrekt door de Gemeentelijke 
Dienst Beplantingen.

De organisatie is in handen van:
Oudercommissie Veulens en Spaarndammerschool, 
team Spaarndammerschool cn Veulens, Werkgroep 
Onderaijsverbetering, Comité Wijkverbetering Spaarn- 
dam m erbuurt, Wijkopbouworgaan Spaarndam, Ons 
Huis, ABC-Wijkteam Oud-W est.

. ٠ É é r *

In één woord: SCHANDALIG!
D it was de mening van de bewoners over het optreden 
van de gemeente.
De voltallige bewonersvergadering nam  op 8 juni de 
volgende besluiten:
— de dreigbrief van het Gemeentelijk W oning Be- 

drijf wordt vierkant van de hand gewezen,
de actie wordt doorgezet;

d.w.z. zowel de huu؛verhoging als dt()okkosten- 
verhoging worden niet betaald. De bewoners be- 
talen het oude bedrag totdat de gemeente bereid is 

op een serieuze wijze te praten over onze voorstellen;
— ombouw van de blokverwarming tot individuele 

verwarming;
— wethouder Kuypers wordt verzocht op basis van 

onze voorstellen het overleg weer te openen.

De bewoners lieten hiermee duidelijk blijken dat zij 
zich door list en bedrog niet laten intimideren.
D it standpunt wordt door de hele buurt ondersteund. 
De actie gaar eensgezind door.
Eerst moet de gemeente maar eens over de brug 
komen!

Bestuur Huurdersvereniging ’Spaarndam’

PROGRAMMA:

’s ochtends van 9-13.30 uur:
sport- en spelptogramma voor kinderen van de spaarn- 
dammerschool en De Veulens in de speeltuin op het 
Zaandammerplein:
autopettenrace - touwtrekken - hindernisbaan - skippy- 
ballenrace - اا؛م<ا؛ء[اا<0(آاءل  - kegelen - pingpong ballen 
blazen - jeu de boules - waterspel - evenwichtsbalk- 
gevecht - verkleedrace - hoepelrace - tot besluit o.a. een 
gekostumeerde voetbalwedstrijd!

De paal wordt geslagen door de wethouder van Onder- 
wijs, drs. R. V. d. Velde.

Het officiële gedeelte begint om half vier ’s middags. 
Aan het slaan van dc■ paal gaan een aantal feestelijke 
activiteiten vooraf.

OVERLEG STOPGEZET

Deze hele gang va؛i zaken is uitgebreid m et de be- 
woners bepraat. Over het pun t van de stookkosten 
hebben we steeds gesteld dat er eerst gepraat moet 
worden over her omlaagbrengen van de w؛،onkosten,
İ .P .V . over verhogingen.
De gemeente heeft nu m et haar brief eenzijdig het al 
drie jaar lopende goede overleg volkomen in de grond 
geboord.
De huurdersvereniging heeft daarom het vertrouwen in 
het terneen telijk  W oning Bedrijf geheel verloren.
Hierover hebben wij bericht gezonden ل ،؛ه  de gemeen- 
teraad.
Wij kondigen tevens aan dat ons overleg met de ge- 
m eente geen enkele zin meer heeft. Daarom 1آلءالراءل 
wij dit avedeg voorlopig opgeschort, w ij verwachten 
van de gemeente dat zij een uitspraak doet over deze 
gang ٢١١١١ zaken. De huren en de bijkomende kosten 
MOETEN betaalbaar zijn en ook blijven!
Dat is het pu n t w a a r  het om gaat.

Ook de am btenaren van de Blauwe Keet bevestigen dit. 
In een rapport aan de gemeente schrijven zij:
’Uit het recent uitgesproken standpunt van uw college 
over de toepassing van blokverwarming, mag o.i. 
worden afgeleid dat in dit project indertijd een onjuiste 
en voor de bewoners ongunstige keuze is gemaakt.
De projectgroep is ٢^  mening, dat niet de bewoners de 
gevolgen van deze keuze m oeten dragen.’

tc^n sp raak  was. In plaats van uitvoering te geven aan 
het redelijke voorstel van de bewoners, stond er ١٨ de 
brief dat alle punten afgewezen worden, op de 
plaatsing van dc warmtcmctcrtjes na.
D at werd gepresenteerd als een 'voorstel van de ge- 
m eente’.
Maar hij nader inzien bleek, dat het Gemeentelijk 
W oning Bedrijf het geen laars kon schclcn of dc be- 
woners het cr nu  wel o f niet mee ccn.؟ waren. Discussie 
werd niet op prijs gesteld.

Ondanks alle overleg en onze massale ac tie drukt de 
gemeente toch de stookkostenverhoging per 1 juli door!

Over de niet-verplichte huurverhoging van 1 april en de 
weigering die er op volgde wordt al helemaal niet meer 
gereageerd.
De uiteindelijke woonkosten die we per ل juli moeten 
betalen staan natuurlijk in schrille tegenstelling tot de 
gemaakte afspraken ٧؛ ® november 1973. Toen zegde 

' Schaefer toe, dat de huren zouden 
variëren van / 1 2 5 ,— tot / ل؛،0م  — . D at deed hij onder 
druk van de grote buurtactie die toen gevoerd werd.

Ons voorstel aan de gemeente hield in:
— dat wij akkoord gingen mer de plaatsing van warm- 

watermeters en warmtemeteis als een tijdelijke 
no©doplo؟sing. Een tijdclijkc regeling die gevolgd 
zou m oeten worden door een definitieve oplossing 
van het probleem;

— dat de bewoners de plaatsingskosten van de meter- 
tjes niet wilden betalen;

— dat elke bewoner slechts betaalt voor het gemeten 
warmtegebmik in  de woning. Ons voorstel hield in 
dat na ١ januari a.s. er een mssenrijdse m eting zou 
plaatsvinden, waarna een herberekening zou moe- 
ten volgen;

— dat wij bij bovenstaande punten er zonder meer van 
uitgaan dat voor blok^rw arm ing het zgn. groot- 
verbruikerstarief per se moer wonle،! toegepast!

Het bovenstaande compromis is door de gemeente ge- 
W oning Bedrijf ي،ء ءءآأآء  accepteerd. Echter: het (آا

in ؛stuurde dc bewoners ccn brief die hiermee toiaa

Na de vorige actiekrant hebben de bewoners van de 
gemeentewoningen niet لن،ث gebeten.
Vanaf begin maart zijn er vier openbare vergaderingen 
geweest die door zeer veel bewoners werden bezocht. 
Aan gemeente en W oningbedrijf werden brieven ge- 
smurd- Er is (؛rnk overlegd om  tot een goede oplossing 
tc komen. En dat alles in nog geen drie maanden tijd!!! 
Maar een punt stond steeds als een paal boven water: 
De bewoners van de gemeentewoningen weigeren 
massaal om de formidabele huur- en stookkostenverho- 
ging te betalen-

betalen:H et W oningbedrijf wil dat we de volgende prijzen gaan



Nieuwe medewekere voor 
de buurthuizen in de 
spaamdammer- en 
Zeeheldenbuurt
٥٥٥٢ de inzet van buurtbewoners, Werkgroep Onderwijs- 
verbetering cn de werkers van buurthuizen en bibliotheek 
heeft de gemeente Amsterdam toestemming gegeven voor 
 uitbreiding met nieuwe medewerkers voor enkele آءءء
activiteiten van het buurt- en clubhuiswerk.
Na een langdurige actie van de Werkgroep Onderwijsver- 
betering heeft de gemeente subsidie verleend ten behoeve 
van de activiteiten van het Scholenproject (de samen- 
werking tussen de buurthuizen, kleuter- en lagere scholen 
cn buurtbibliotheck) cn de huiswerkklas.
Met deze subsidie kunnen de activiteiten uitgebreid 
worden. Na de zomervakantie kunnen dan o.a. de hoogste 
klassen van enkele lagere scholen deelnemen aan de acti- 
viteiten van het Scholenproject. Maria W،ddershoven 
wordt de nieuwe medewerker voor het ' Zij
*al ook tijdens de na vieren opvang in Ons Huis activi- 
teiten organiseren voor de kinderen van 9 t/m  12 jaar. 
Voor de huiswerkklas kon Marja van der Veldt aangesteld 
worden voor 13 uur per week.
Al enkele jaren was er het probleem dat er geen enkele 
opvang en activiteit was voor de jongeren van 12 t/m ١؟   
jaar. Er ontstonden moeilijkheden met de jongeren in en 
rondom de bibliotheek en Ons Huis. De ’
daarvan was dat op dit moment de bibliotheek gesloten is 
voor de bewoners.
Buurtorganisaties en buurthuizen en bibliotheek hebben 
er bij de gemeente voortdurend op aangedrongen dat er 
een ruimte en een werker voor de jongeren moest komen. 
Deze strijd heeft succes gehad. Vanaf half mei werkt 
Lidwien van den Bos in buurtcentrum De Schroef. Er is 
ook geld gekomen voor het opknappen van een zaal in 
buurtcentrum De Schroef. Er wordt druk gewerkt deze 
zaal tot een gezellig koffiehuis voor de jongeren te maken. 
Ook zullen er activiteiten in samenwerking met de 
jongeren georganiseerd worden. Br is alle hoop dat de 
jeugd een eigen stek zal vinden en de problemen elders in 
de buurt zullen verminderen en de bibliotheek weer open 
gaat.
Behalve de uitbreiding vindt er ook een wisselwerking 
plaats van werkers. Eind april heeft Margot "  
teamleidster van het project Zeeheldenbuurt, afscheid 
genomen van de bewoners en de werkers van de buurt- 
huizen. De nieuwe teamleidster wordt Miriam Baaten. 
Marja Ravesloot en Leo Vroman zullen in de maand juni 
hun werkzaamheden bij ' stopzetten. Deze
plaatsen kunnen nog niet opgevuld worden door nieuwe 
medewerkers, daar we wachten op de toestemming van de 
overheid.

Medewerkers buurthuizen Ons Huis en 
De Schroef en het project Zeeheldenbuurt.

W ijkpost voor bejaarden,
Spaarndammerstraat 141, tel. 829694

OPROEP!!

In de Spaarndammerbuurt krijgen een aantal bejaarden 
v؛a de wijkpost hulp, zoals boodschappenhulp en huis- 
houdelijke hulp.
Deze hulpen gaan vooral nu op vakantie.
W ie heeft er tijd om in de vakantie bejaarden tijdelijk 
te helpen?
Huishoudelijke hulp wordt door de bejaarde betaald

u kunt zich hiervoor opgeven hij de wijkpost.

W ijkpost voor '
Spaarndammerstraat 141,
spreekuren: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 
9.30-11.00 uur.

Voor Zeeheldenbuurters, 
wijkpost voor bejaarden,
Schiemanstraat 2, tel. 228921.
Spreekuren: maandag, dinsdag, donderdag van 930- 
11.00 uur.

Nieuwe aktiviteiten voor 
volwassenen in de 
buurthuizen
Vele mensen vinden dat er meer activiteiten in de 
buurthuizen voor volwassenen zouden moeten zijn

Eind mei hebben we een vragenlijst opgesteld om er- 
achter te komen aan welke activiteiten er het meeste 
behoefte IS.

Deze vragenlijst is al m et honderden tegelijk onder vele 
buurtbewoners verspreid.
Op deze vragenlijst doen we een aantal voorstellen voor 
nieuwe activiteiten. Het kan zijn dat u de vragenlijst 
niet hebt gekregen. Hieronder laten we deze voorstellen 
nog een keer volgen. Nieuwe activiteiten starten alleen 
bij voldoende belangstelling.

Als u voor een van deze verstellen  belangstelling hebt, 
knipt u dan dit snikje even uit en kruist u de activiteit 
v؛in uw keuze aan!

u kunt uw wensen langsbrengen bij buurtcentrum  De 
Schroef en buurthuis Ons Huis.
O f even bellen; 826429 o f 829770.

VOORSTELLEN VOOR NIEUWE ACTIVITEITEN

— Stijldansen voor volwassenen

— l x  per m aand dans/bingo-avond

— Koffie-ochtend ٧٠٠٢ moeders
(bijvoorbeeld voor moeders van peuters en andere 
kleintjes, die ook mee kunnen komen)

—  G esprekgroep
(over onde^verpen die ٧ interesseren, bijv. gezond 
eten, verzekeringen, k in d e r z ie k t e n  enz.)

— Hobby/knutselgroep
(bijv.: fo to’s nemen en ontwikkelen, klussen in 
huis, timmeren, woninginrichting

— Sporttraining voor heren

— Cursus Engels

— Open morgen of middag met verschillende activitei- 
ten (waarbij bijv. kaarten, film, biljarten, hand- 
werken enz.)

— l x  per m aand o p e n  Zondag
(met vele sport- en spelactiviteiten, tafeltennis, 
film, dansen enz.)

VRAAG: Bij welke activiteiten hebt u ه  ء م£ م  of opvang 
voor de kinderen nodig?

VRAAG: w il t  ٧  samen met andere mensen en buurt- 
huiswerkers regelmatig meehelpen bij het organiseren 
van één van deze activiteiten?
Antwoord: ja/nee

VRAAG: H ebt u nog andere wensen, vragen of op- 
merkingen voor nieuwe activiteiten voor volwassenen in 
de buurthuizen?

Naam

Adres

FEESTELIJKE Z O ^ A G  
VOOR VOLWASSENEN IN 
DE BUURTHUIZEN
Op zondag 27 maart was er een feestelijke zondag voor 
de gymnastiekclubs van 'Ons Huis' en 'D e Schroef en 
voor andere belangstellende buurtbewoners.
Deze dag was door de deelnemers cn werkers samen 
georganiseerd.
Vanaf rien uur 's morgens was er al een hele ploeg 
dames in de weer om te zorgen voor de maaltijd die 
's avonds zou plaatsvinden.
Om twaalf uur werd het startschot gegeven voor de 
vollcybalcompctite tussen de verschillende clubs.
Na lang trainen onder leiding van Wil Hekelaar was het 
nu zover. Het bleken sterke teams te zijn, alle 
wedstrijden waren zeer spannend.
De hele m iddag werd er met vuur gespeeld, totdat aan 
het eind de winnende ploeg uit de strijd tevoorschijn 
kwam.
Tegelijkertijd was buurthuis De Schroef de hele dag 
open voor een ieder die wilde kaarten, tafeltennissen, 
sjoelbakken of als toeschouwer bij het volleyballen aan- 
wezig wilde zijn.
Aan het eind van de middag hadden we met elkaar een 
uitvoerige maaitijd met 45 mensen.
's Avonds werd er enthousiast bingo gespeeld, waarbij 
vele mçnsçn in de prijzen vielen.
Bij de prijsuitreiking bracht wil Hekelaar hulde voor 
hun vele en goede hulp en werd zij op haar beurt 
hartelijk bedankt voor haar bezielende leiding.
Een drankje en een feestelijk dansfeest sloten deze dag 
af. Een veelgehoorde mening van de aanwezigen was 
dar een dergelijke gezellige zondag voor volwassenen in 
de buurthuizen zeker voor herhaling vatbaar is.

LEX VAN ANDEL, buurthuis Ons Huis

DOE IN SEPTEMBER MEE MET DE CURSUS 
VOLWASSENEN OP HERHAEING

In het afgelopen jaar hebben weer heel wal mensen 
zich met Nederlandse taal en rekenen, zoals procenten, 
deelsommen, briefschrijven enz. beziggehouden.
Dit deden zij om hun kennis van vroeger weer wat bij 
te spijkeren en om aan hun algemene ontwikkeling te 
werken-
Zij hebben dat m et veel plezier gedaan.
Wilr ook ٧  dit wel eens meemaken?
In septem ber starten we in de buurthuizen weer m et de 
cursus 'Volwassenen op herhaling'-

VOOR DE SPAARNDAMMERBUURT:
— Vaortgezette cursus op de Van Noordtschool, 

woensdagavonds 8-10 uur, ^ m a n s t r a a t  15.
— Begincureus in Ons Huis, woensdagsavonds ة - ةل  

uur, Nova Zemblastraat 90a.

VOOR DE ZEEHELDENBUURT:
— Voortgezette cursus in 't  Turfschip op maandag- 

avond van 8-10 uur, Roggcveenstraat 12
— Begincursus in 't  Turfschip op donderdagavond van 

s -10 uur, Roggcveenstraat 12.

Alle cursussen beginnen in de week van 2Ğ september. 
Het wordt begeleid door o n d erijz e rs  die dit vrijwillig
d o en -
De kosten van de cursus b e d r a a g t /2 و0,  per avond. 

OPGAVE
u kunt zich nu al opgeven voor één van deze groepen. 
D it kunt u doen door even op te bellen of langs te 
komen bij buurthuis Ons Huis, Nova ZeiTiblastraat 90a, 
tel. 829770, of bij 't  Turfs،h؛p, Roggevcenstraat 12, tel. 
247589.
De lessen zijn voor alle buurtbewoners! 

INLICHTINGEN
W ilt u er eerst nog wat meer over weten en hebt u nog 
iets hierover te vragen? Belt ٧  dan even of komt ٧  even 
langs bij buurthuis Ons Huis, Nova Zemblastraat 90a. 
Telefoon: 829770. Vraag dan even naar Lex van Andel.

DE SOCIAAL RAADSMAN 
HEEFT EEN NIEUW 
BUREAU:

Knollendamstraat 87 
Telefoon (ongewijzigd): 82.93.02.

SPREEKUREN:
maandag, dinsdag, clondei*lag en vrijdag van 
9-12 uur ’s morgens.
Dinsdagavond van 6.30-8.00 uur (voor degenen 
die werken).



— de bewoners van het voormalig bezit van Ervan 
Nadel aan het Spaarndammerplantsoen;

— de bewoners van de Woningbouwvereniging Het 
Westen- omgeving Tasmanstraat/Nova Zemblastraat;

— de bewoners van de Woningbouwvereniging Eigen 
Haard van complex ’t Schip en ءل  K ٤٢١ L blokken in de 
Zeeheldenbuurt;

— vóór toepassing van de zogenaamde ’Schaefer- 
huren ';

— vóór toepassing van woningdifferentiatie op basis 
van de behoeften/wensen van de oorspronkelijke be- 
woners en de buurt;

— vóór méér samenvoegingen;

— vóór een betere kwaliteit van de woningverbetering.

Ondergetekende organisaties en instellingen verklaren 
zich niet eerder bereid tot overleg m et de dienst Volks- 
huisvesting over woningverbetering en nieuwbouw, 
alvorend in gezamenlijk overleg tussen wethouder 
Ku؛؛pers, de staatssecretaris voor de stadsvernieuwing, 
de gemeenteraad, de woningbouwverenigingen, de 
ambtelijke projectgroep en de buurten, concrete 
oplossingen zijn gevonden voor de gerezen moelijk- 
heden op de volgende punten.

— hoogte huurvaststelling bij nieuwbouw en woning- 
verbetering;

— toepassing van de ’Schaeferhuren’ in plaats van de 
2 ;o-regeling/®؛:/؛

— woonkosten c.q. stookkostenverhoging;
— woningdifferentiatie en samenvoegingen;
— huurverhogingen in stadsvernieuwingsgebieden;
— toepassing huurnorm quote.

Ons inziens dienen de eventtreel in overleg gevonden 
oplossingen schriftelijk door de wethouder vastgelegd te 
worden, zodat de bewoners en hun vertegenwoordigers 
weten waar ze de komende 5 a 7  jaar aan toe zijn.

Gezien de ontstane vertrouwenscrisis tussen de dienst 
Volkshuisvesting en de buurten, staken de leden van 
het Comité w ijkverbetering Spaarndammerbuurt, het 
Actiecomité Zeeheldenbuurt, het W ijkopbouw Orgaan 
’Spaarndam’, de bewonerscommissies en de huurders- 
verenigingen haar preventief ingestelde toezicht- 
houdende activiteiten op de in uittoering zijnde bouw- 
projecten of de nog in uitvoering te brengen projecten. 
De organisaties en commissies die de verklaring hebben 
ondertekend hebben de wens te kennen gegeven in dit 
stadium  geen enkele directe veran^oord ing  meer te 
willen dragen voor datgene, wat op het gebied van de 
volkshuisvesting in de buurten gedaan wordt.
In de komende Aktiekranten zullen wij de bewoners uit 
de spaarndam m er- en Zeeheldenbuurt nader inlichten 
over de nadere ontwikkelingen.

WONINGENVOOR 
JONGEREN
Inschrijving voor enkele gerenoveerde woningen in 
spaarndam .
Inschrijfvoonvaarden:
— 2 jaar wonend in Spaarndammer- of Zeehelden- 

buurt
— inwonend
— alleenstaand
— leeftijd 18-25 jaar
— inkomen beneden ƒ  33.650,— bnrto per jaar.

AANMELDING EN INLICHTINGEN
— elke donderdagmiddag van !6-18 uur in de Blauwe 

Keet aan de ^•aaind؛tmmerplantsoen
— vanaf ل juni tot ل أ  juli

een l^ ite itsv e rm in d e rin g  van de woningverbetering, 
om dat het maximaal besteedbare bedrag per woning 
vastgesteld wordt op /  50.000,— (dit geldt zowel voor 
particuliere woningverbetering als voor verbetering van 
w oningw e^oningen).

De afgelopen jaren lie'bben zowel het Comité Wijk- 
verbetering ^ a rn d a m m e rb u u r t  en het Actiecomité 
Zeeheldenbuurt als de bewonerscommissies en huur- 
dersverenigingen, de betrokken wethouder en de 
Commissie van Bijstand voor de Volkshuisvesting in- 
gelicht over de grenzen problemen ten aanzien van de 
huren en huurcaststellingen, etc.
Daarop zijn nimmer serieuze reacties gekomen.

De bewoners uir de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
hebben sterk het gevoel 'belazerd’ te zijn geworden. 
Ten aanzicn van de huren is een soort wisseltruc toe- 
gepast, wat nu achteraf blijkr om dat de oplossing, die 
staatssecretaris Schaefer had voor onze buurten, niet 
meer toegepast mag worden.
Wij hebben de indtuk, dat de gemeenteraad niets of 
nauwelijks iets doet om daadwerkelijk op te komen 
voor de belangen van de bewoners in de Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt.
Als voorbeeld daarvan zou het volgende kunnen 
dienen.

Vanaf maart ؛ا . wordt er door de bewoners van de ge- 
meentewoningen aan het Zaandammerplein een in- 
drukwekkende actie gevoerd tegen de voor hun 
woningen a؛«rgekondigde stookkostenverhogingen van 
100% en meer.
Middels een uitgebreid schrijven aan de Commissie van 
Bijstand voor de Volkshuisvesting deden de bewoners 
constructieve voorstellen ter oplossing van het gerezen 
conflict over de stookkostenverhoging. Tegelijkertijd 
werd door ( د ا ] أ ا اا ١٣٢ ( ء  Wijkverbetering ^ a a r n  -lammer؛
buurt een ondersteunend schrijven — vergezeld van 
honderden handtekeningen — gestuurd naar de 
Commissie van Bijstand.
De brief van de Huurdersvereniging 'Spaarndam ' is 
nauwelijks serieus ter sprake gekomen in  de commissie- 
vergadering d.d . 2 mei 1 7 7  -terwijl de handtekenin ,؛>
gen en het ondersteunend schrijven van het Comité 
Wijkverbetering spaarndam m erbuurt door de voor- 
zitter van de Commissie van Bijstand genegeerd 
werden.
Kortom, één illustratie van onmacht en onwil van de 
Commissie van Bijstand om voor de buurten serieus 
zijnde zaken, serieus te nemen. H et Gemeentelijk 
W oningbedrijf heeft inmiddels u it deze slappe opstel- 
ling van de raadsfracties in de Commissie van Bijstand 
de moed geput om de stookkosten alsnog door te 
voeren, op de wijze waarop zij zich dat had voorgesteld.

Middels een scherpe verklaring, ondertekend door de 
volgende organisaties:
— Comité Wijkverbetering spaarndam m erbuurt;
— Actiecomité Zeeheldenbuurt;
— Wijkopbouworgaan 'Spaarndam ’;
— Huurdersvereniging 't  Westen;
— Huurdersvereniging ‘Spaarndam’;
— Huurdersvereniging ’Spaarndammei^lantsoen’;
— Bewonerscommissie Eigen Haard, K en ا  blokken;
— Bewonerscomité Eigen Haard;
— Bewnerscommissie Patrimonium;
— Bewonerscommissie Zaanhof - ’t Westen;
— Bewonerscommissie ’Dé Dageraad’;

— Bewonerscommissie 'H et Oosten’ - ^ a rn d a m m e r-  
straat;

— Bewonerscommissie Amsterdam-Zuid;
— Belangengemeenschap Winkeliers;

heeft de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt de ge- 
meenteraad, de woningbouwverenigingen en de pers 
ingelicht over haar verontwaardiging over de wijze 
waarop wordt omgesprongen over haar veroni^aardi- 
ging over de wijze waarop wordt omgesprongen met de 
belangen van de bewoners.
In de verklaring is de volgende passage opgenomen:
Bij deze verklaren ondergetekende organisaties en 
instellingen de rechtvaardige en waardige acties te 
ondersteunen van

— de bewoners van gemeentewoningen tegen de stook- 
kostenverhogingen van 100ü/o en meer en tegen de 7% 
huun/erhoging op de gerenoveerde woningen;

OVERLEG BUURT MET DE 
DIENST VOLKSHUIS- 
VESTING OPGEZEGD
Alle in de buurt werkende organisatie؟ , huufdersver- 
enigingen en bewonerscommissies hebben in verband 
m et een groot aantal verschilpunten met de gemeente 
en het rijk, over de wijze waarop er in onze buurten 
verbeterd en gebouwd wordt, het overleg met de dienst 
Volkshuisvesting ٧٠٠؛  onbepaalde tijd opgcschort.
Het overleg heeft betrekking op de voorbereiding en 
uivoering van woningverbeteringsprojecten, uitgevoerd 
in de sfeer van de woningbouwverenigingen en in de 
sfeer van particuliere eigenaren, en de voorbereiding en 
uitvoering van onteigening, minnelijke verwerving, 
sloop en nieuwbouw.

De opschorting vindt plaats om dat er in de afgelopen 
maanden een ernstige vertrouwenserisis is gegroeid 
nrssen de vertegenwoordig(st)ers van beide buurten aan 
de ene kant en de ٧٠٠؛  de woningverbetering en nieuw- 
bouw v^n tw oordelijke  gemeenteraad aan de andere 
kant.

Deze vertrouwenscrisis is m et name ontstaan door het 
feit, dat de vertegenwoordig(؟t)er؟ van de buurten in 
het overleg de sterke mdruk hebben gekregen dat de 
gemeenteraad van Amsterdam, de wethouder voor de 
Volkshuisvesting, niet meer in attieve zin berçid zijn 
om de doelstellingen en uitgangspunten voor de stads- 
vernieuwing, zoals ncergclcgd in de nota ’Spaart،- 
dammer- en Zeeheldenbuurt, over de verhouding 
huren-inkomens, juni راا7ق ' te respecteren en in het 
concrete beleid tot uitvoering te brengen.

Het betreft hter een nota die ondertekend is door zowel 
de wethouder voor de Volkshuisvesting, de heer L. j .  
Kuijpers, de wethouder voor Stadsontwikkeling en 
Publieke Werken, de h e e r ا د؛ئ ل , alsmede door de 
vo^zitters van ء'أأا  Comité w ijkverbetering Spaarn- 
dammerbuurt çn het Actiecomité Zeeheldenbuurt. 
Deze nota heeft centraal gestaan in het overleg met 
staatssecretaris Schaefer over het op gang brengen van de 
stadsvernieuwing in Amsterdam en in het bijzonder van 
dc woningverbetering in de Spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurr.

De in de nota genoemde doelstellingen en uitgangs- 
punten gaan vooral over de eis van de buurt en de ge- 
meenteraad om de huflen van de verbeterde en nieuw- 
bnuwwnningen betaalbaar te houden voor de huidige 
en toekomstige bewoneis van de spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt.

Op basis van de in de nota van juni 1 و7ؤ  vermelde 
wensen van wethouders en buurt, zag de heer Schaefer 
zich genoodzaakt om tegemoet te komen ق س  een 
aantal huurwensen van de bewoners uit de spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt (de zgn. ’Schaeferhuren’ 
werden ingevoerd).
Leek het er ؛iartv؛tnkeli)k op dat de door de staats- 
secretaris gevonden oplossing voor het huurvraagstuk 
toereikend zou zijn, de laatste jaren worden dc buurt- 
vertegenwoordig(st)ers van de buurten met het tegen- 
deel geconfronteerd.

De volgende punten zijn daarbij van belang:

van de woonkosten als ل؛ج؛ل [١ — het excessief omhoog 
gevolg van de aardgasprijsverhogingen en verhoging
van de servicekosten;

— de m m  of meer v e llich te  huurverhogingsronden 
6% en meer op vetl^eterde en nieuwbouw- ال؛أ ل

woningen;

— huurvaststellingen voor nieuwbouwwoningen in de 
buurten, die ver uitstijgen boven de gemiddelde 
f in a n c ië le  draagkracht van dc in de buurt wonende be-
woners;

— het op ondubbelzinnige wijze — door het ministerie 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de 
wethouder voor de Volkshuisvesting — afstappen van 
de zogenaamde Schaeferhuren. Strikte toepassing van 

z،yo-regeling met daarop aansluitend2/؛ ' de



WEEK 4: 1 AUGUSTUS TOT 5 AUGUSTUS: 

MAANDAG ل AUGUSTUS:
Vliegende Brigade in het Westerpark en Herenmarkt. 
Hcuclfdc als maandag ervoor.
Bij regen: zie alle andere maandagen.

DINSDAG 2 AUGUSTUS:
Bustocht naar AUSTERLITZ.
Bossen in cn zwemmen, du؟ weer je zwempak mecnemen. 
Ook je brood niet vergeten. Verder is er vlakbij in Utrecht 
nog veel te doen. Er i؟ ccn museum 'Van Speeldoos tot 
Pierement', met allerlei oude orgels, piano’s enz. En ook 
het Spoorwegmuseum.
TIJD: 9.15 uur verzamelen bij Polanenthearer 
om 0و ث.  bij De Schroef, 
om 9.30 bij De Arend؛ 
om 45.و  achter de Posthoornkerk.
om ± 4.00 uur zijn we weer terug op de verzamelplaatsen.
Bij regen: idem.

WOENSDAG 3 AUGUSTUS:
Speurtocht door de Spaarndammerbuurt, ook een voor 
kinderen in de Gouden Realenbuurt.
KOSTEN: 75 cent per kind.
TIJD: van half 2 tot 4 uur,
verzamelen om ل uur op De Schroef en op Ons Huis om 
kwart over I.

DONDERDAG 4 AUGUSTUS:
Lekker zwemmen in Dussum.
Daarna kunnen we nog de bossen in. En als het regent 
geen nood, want er is ook een binnenzwembad. 
KOSTEN: 4,00 / tweede kind 2,50.
TIJD: om 9.15 verzamelen bij het Polanentheater,
9,30 bij De Schroef, om 9,30 hij De Arend, 
om 9.45 achter de Posthoornkerk .
± 4.00 uur zijn we weer terug.

WEEK 5 8  :AIJGÏISTIJ-S TOT 12 AUGUSTUS ؛ 

MAANDAG 8 AUGUSTUS:
Vliegende Brigade in het Westerpark en op de Heren- 
markt, hetzelfde als anders.
Bij regen: idem alle andere maandagen.

DINSDAG 9 AUGUSTUS:
Op naar MADURODAM. Voor de groten hebben we een 
mooie fotowedstrijd uitgestippeld. En de kleinere hebben 
denk ik wel veel te zien.
KOSTEN: 4,00 / tweede kind 2,50.
TIJD: 9.15 verzamelen bij Polanentheater, 
om 9.30 bij De Arend, om 9.45 achter de ?osthoornkerk. 
Bij regen: Dan gaan we toch weg, namelijk naar het Post- 
museum. Daar mag je van alles proberen.

WOENSDAG 10 AUGUSTUS:
Een ROMMELKNUTSELKW/ARTJES M ARKT  op het 
Haarlemmerplein. Je kunt er:
— zelf je eigen spulletjes verkopen
— spelletjes doen
— zelf dingen maken.
En nog veel meer.
KOSTEN: 75 cent.
TIJD: van half 2 tot 4 uur.
Verzamelen De Schroef om kwart over 1, bij Ons Huis 1 
uur, om kwart over 1 bij De Arend.
 regen: Dan gaan we met z’n allen markt houden in ز؛ء
Buurthuis Ons Huis.

DONDERDAG 11 AUGUSTUS:
Afscheidsfeest in Oud-Naarden.
Een fijne grote speeltuin in de bossen, en je kunt er ook 
nog zwemmen. Omdat het ’t laatste uitstapje van het jaar 
is, houden we er onze welbekende pick-nick. Gaan de 
moeders en vaders ook weer mee?
KOSTEN: 4,00 / tweede kind 2,50.
TIJD: van 9.30 tot ±4.00.
Verzamelen om kwart voor 2 bij De Schroef, om half 2 bij 
Ons Huis.

VRIJDAG 12 AUGUSTUS:
Toneelvoorstelling in De Arend.
TIJD: van 2 tot 4 uur.
Verzamelen om kwart voor 2 bij De Schroef en om 2 2اا  bij 
Ons Huis.
KOSTEN: f 1,25.

BIJ REGEN:
Sport- en spelactiviteiten in de sporthal op de Keizers- 
gracht.
TIJD: van  10.00 uur tot ±4.00 uur.
Om 9.30 uur verzamelen زءظ het POLANENTHEATER 
en om 45.و  uur verzamelen bij De Schroef.
De kinderen worden dan onder leiding gebracht en 
gehaald naar de Sporrhal. Om ±4.00 uur zijn ze weer 
terug op dc verzamelplaatsen.
Dus je  moet wel brood meenemen!
Ouders, let op: kinderen die eerder dan vier uur thuis 
moeten zijn, moeten of op eigen gelegenheid kunnen of 
moeten door ٧ zelf worden gehaald.
De kinderen vanuit de Gouden Real worden ook gehaald 
en gebracht naar de Sporthal- 
Verzamelen om 9.30 uur bij De Arend.

DINSDAG م ه ول ل :
Naar het Amsterdamse Bos met het openbaar vervoer. 
Lekker je zwempak meenemen en je brood natuurlijk. 
TIJD: van half tien tot 4.00ء  uur.
"  om 15. و  uur bij Polanentheater, om 9.30 ٧٧١
bij De Schroef,
om 0و ث.  uur bij De Arend
om 9.45 bij de Posthoornkerk (Haarlemmerhouttuinen).

BIJ REGEN; hetzelfde programma. Wel met laarzen en 
dikke kleren! Er ،5 ook iets overdekt.

WOENSDAG 20JULI;
Voor de groren van 7 t l m 12 jaai is er in de tuin van Ons 
Huis; Hutten bouw en .
TIJD: van 1 uur tot 5 uur.
KOSTEN; 75 cent per kind.
BIJ REGEN: Dan gaan we binnen in Ons Huis hutten 
bouwen.
Voor de kleuters gaan we met mooi weer met het open- 
baar vervoer naar het Amstclpark. Daar kun je erg leuk in 
de speeltuin spelen en we maken er een leuke speurtocht 
met z’n allen.
TIJD: van 1 uur tot و uur.
Verzamelen bij het Polanentheater cn Ons Huis om half 1. 
cn bij Dc Schroef om kwart voor 1.
Gouden Real verzamelen om kwart voor 1 bij de Arend. 
KOSTEN; cen tramkaart.
Bij regen: Dan gaan we met de kleuters op De Schroef 
handenarbeid doen. Bootjes bouwen,
TIJD; van half ،wee tot 4 uur.
KOSTEN: 75 cenr.

DONDERDAG 21 JULI:
Zoals jullie misschien nog weten, heeft De Schroef in 
Hilversum een mooie trein staan. Die staat in het bos, dus 
wc kunnen er lekker spelen. Neem je zwempak ook maar 
mee.
TIJD:
om 9.15 uur bij het Polanentheater, 
om 0و و.  bij De Schroef 
om 9.30 bij De Arend 
om 9.45 bij dc Posthoornkerk.
KOSTEN 4.00 / tweede kind 2,50.
Brood meenemen!
Bij regen: Gaan we in de trein allemaal spelletjes doen. 
Alles dus verder hetzelfde.

WEEK 3; 25 JULI T/M 28 JULI:

MAANDAG 25 JULI:
Vliegende Brigade in Wesrerpark en Herenmarkt. Het- 
zelfde als maandag e^oor.
Bij regen: Zie alle andere maandagen.

DINSDAG 26JULI:
Voor dc groten; 9 t/m  12 jaar een fietstocht naar Amster- 
dam-Noord. (Broek, Ransdorp, Holysloot). Heb je geen 
fiets, dan kunnen wij er eentje voor je huren, maar dan 
moet je je van tevoren wel even opgeven.
TIJD:
om 15 .و  verzamelen bij Ons Huis 
om 9.30 bij De Schroef,
©«١ 9.45 bij Dc Arend.
KOSTEN: 2,00 ook voor het 2e kind.

Voor de andere kinderen: Gaan we naar het mooie Van 
Goghmuseum w؛،؛،r je niet alleen kunt kijken maar ook 
zelf kunt schilderen .
TIJD: om half 1 verzamelen bij Ons Huis en om 
kwart voor 1 bij De Schroef,
٥١١١ kwart voor 1 bij De Arend.
KOSTEN: 2,00 en een tramkaart.

WOENSDAG 27JUH:
Een film vandaag in de Arend.
KOSTEN: 1,25.
TIJD: verzamelen bij Ons Huis ٠١١١ half 2 en om kwart 
voor twee bij De Schroef, om 2 uur bij De Arend.
Om vier uur zijn dc kinderen terug op de verzamelplaatsen.

DONDERDAG 28JULI:
Naar het openluchtzwembad in Soest.
Lekker je zwempak en je brood mee.
KOSTEN; 4,00 / tweede kind 2,50.
TIJD: om 9.15 verzamelen bij Polanentheater, om 9-30 
verzamelen bij De Schroef, om 9.30 bij de Arend, om
9.45 bij de Posthoornkerk.
Met regen: Hetzelfde programma, alleen zoeken we iets 
anders dan in Soest.

ZOMERVAKANTIE ل و ??

IN DE WEEK: 11 JULI T/M 14 JULI staat het volgende 
op het programma;

MA; 11 JULI;
Vliegende Brigade met sporr- en spelactiviteiten in het 
Westerpark, en op dc Herenmarkt, 
tijd: 10.00 uur tot ±4  uur. 
kosten; gratis.

BIJ REGEN;
Sporr- en spelactiviteiten ؛١١  de SPORTHAL op de Keizers- 
gracht.
rijd■ ± 0و إ.  uur verzamelen hij ?olanentheater
9.45 uur verzamelen bij Dc Schroef.

Dc kinderen worden dan onder leiding gebracht naar dc 
Sporrhal en worden om ± 4.00 ١١١١٢ op de verzamelplaatsen 
weer teruggebracht.
Dus je moet dan wel je brood meenemen.
OUDERS, LET OP: kinderen die eerder dan vier uur 
terug moeten, moeten of op ç igçn  gelegenheid kunnen, öf 
door u zelf worden afgehaald.

Dc kinderen vanuit de Gouden Real worden ook gehaald 
en gebracht naar de Sporthal.
V erzam elen  om  9.30 uur bij 'De Arend'.

DINSDAG 12JÜLI;
Een spannende vossenjacht door de Spaarndammerbuurt. 
En ook voor de kinderen in de Gouden Realenbuurt. 
TIJD; 9.45 uur bij buurthui؟ DE SCHROEF, dan lopen 
we naar Ons Huis.
10.00 uur verzamelen bij Ons Huis, daar starten we de 
vossenjacht.
Deze vossenjacht duurt van 10.00 tot 12.00 's morgens. 
Kosten; 50 cent per kind.

’S MIDDAGS
Met z 'n  alien naar de Polder!
TIJD: van half 2 tot 4 uur.
verzamelen om 1 uur bij De Schroef, en om kwart over 1 
verzamelen bij Ons Huis.
Kosten: 50 cent per kind.
BIJ REGEN is er ’s middags een film  m  de Arend,
TIJD; van 2 uur rot 4 uur.
verzamelen om half twee bij Ons Huis en om kwart voor 2 
bij De Schroef.
Kosten; 1,25 per kind.

WOENSDAG 13 juli;
voor alle kinderen uit Spaarndammer- cn Gouden Real 
een voorstelling op het Spaarndammerplantsoen.
Verder is er ook nog van alles te doen, zoals spelletjes en 
dingen maken. Reuze gezellig.
KOSTON; 1,25 per kind.
TIJD: van 2 tot 4 uur.
verzamelen bij De Schroef om kwart voor twee.
Gouden Real verzamelen bij ’Dé Arend’ om half twee.

DINSDAG 14JULI;
Vandaag een uitstapje met de bus naar IJmuiden. Daar 
eens een vuurtoren te bekijken en ook kan je grote 
schepen zien vertrekken cn natuurlijk gaan we daarna 
lekker de duinen in.
TIJD; verzamelen om 9.15 bij het Polanentheater, en om 
9 . 0 .bij De Schroef ث
Om ±4.00 uur zijn we terug bij de verzamelplaatsen. 
KOSTEN; 4,00 tweede kind 2,50.

BIJ REGEN:
Dan gaan wc naar een museum over schepen en als het 
slecht weer blijft, gaan we naar het Dolfirama in Zandvoort. 
TIJD; blijft hetzelfde ais hierboven.
LET OP KOSTEN: omdat het Dolfirama duur is: 5,00 
tweede kind: 3,00.

WEEK 2 VAN 18 JULI T/M 21 JULI;

MAANDAG 18 JULI;
Vliegende Brigade met sport- en spelactiviteiten in het 
Westerpark en op de Herenmarkt.
TIJD; 10.00 uur tot ±4  uur.
KOSTEN: gratis.
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HUISWERKKLAS
Er is in de Spaarndammerbuurt al enkele jaren een huis- 
werkklas. Kinderen die op het voortgezet onderwijs zitten 
(LTS, MAVO, LEAO, HAVO, nijverheidsonderwijs, enz.) 
worden daar geholpen bij hun huiswerk.
Er zijn genoeg medewerkers die helpen en er is genoeg 
plaats om het huiswerk te maken. Het komt bijna nooit 
voor dat kinderen moeten wachten voordat ze geholpen 
kunnen worden.
Het is zeker aan te bevelen naar de huiswerkklas te gaan. 
Vooral als de leerling wat achter is geraakt. Als de leerling 
de hulp niet persé I>()d،g heeft kan hij of zij evengoed op 
de huiswerkklas komen, er is een fijne ruimte om te werken. 
Ook dit jaar kan het nog. Missehien kunnen de cijfers voor 
het eindrapport nog wat opgehaald worden. Soms wordt 
ccn leerling door een leraar van de school doorverwezen 
naar de huiswerkklas in onze buurt.
Volgend jaar gaat de huiswerkklas gewoon door. Er komt 
dan een betaalde begeleider bij, dat betekent dat er dan 
twee vaste krachten aan de begeleiding van het huiswerk 
kunnen werken.
Om bekendheid te geven aan de huiswerkklas krijgen alle 
kinderen van de ée klassen vóór de grote vakantie een 
stencil mee waarop alle gegevens staan.
Voor de goede orde volgen hier nog even de gegevens:
De huiswerkklas in De Schroef, Westzaanstraat 63. 
de huiswerkklas is van half 5 tot half 7 op maandag, dins- 
dag, donderdag en vrijdag.
De kosten zijn f 5 , — inschrijfgeld en f i o ,— per maand. 
Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij Leo Vroman 
(Telefoon 829770).

Zeeheldenbuurt.

Ook is er in dc Zeeheldenbuurt na de zomervakantie «'>■>-٢ 
de mogelijkheid om over te blijven in ’t Turfschip. Het is 
voor kinderen van 4 t/m  12 jaar .
De overblijf start gelijk met de scholen op 15 augustus. 
Kosten f  1,50 per keer o ff4 ,5 0  per week.

Hartelijk dank
Daar het ons ónmogelijk is om iedereen persoonlijk te 
hedanken voor de onvergetelijke dag, die wij met u 
mochten vieren ter gelegenheid van ons 45-jarig huwe- 
lijksfeest op ول  mei j.1. en voor alle mooie cadeau$ en 
bloemen, willen wij op deze manier u  allen bedanken; 
ook onze huren die ons 20 mooi in de feestversiering 
hebben gezet!

D E Ï^ E R  EN MEVROUW MEIJER

Tussen de middag opvang
De actiekrant is een krant die alles van de buurt vertelt. In 
de Spaarndammerbuurt zijn twee buurthuizen die heten
Ons Huis en ه ء  Schroef.
Daar kun je tussen de middag je brood opeten als je 
moeder werkt of een keertje weg moet- Als je overblijft 
kost het f l ,5 0  en voor een week kost het f4,50. Je wordt 
opgehaald door juffrouws en weer naar school gebracht 
door juffrouws. En volgend schooljaar IS er ook weer elke 
dag overblijven. Behalve op woensdag.
Na 4 uur kun je spelen in Ons Huis tot half 6. Dat kost 
dan 50 cent.

Groeten van Rachel en Marion.
We hebben dit verhaal getikt op dc tikmachine 
op de overblijf.

Verloren
in de omgeving W eer^k /S paarndam m erstraat:

autosleutels in bruin ء tuitje.

Deze sleutel؟ zijn eigendom van 
de heer Schoumans, 
van Hccmskerkstraat 11” ’ 
telefoon 246752.

Huisartsen spaarndammer-en 
Zeeheldenbuurt

N. K. M. Bruin, Tasmanstraat 828552 و ٢٢؛,  
F■ p, M. Garnier, Zaanhof 12ق, tel. 828996 
w . B. Goslinga, Aert van Nesstraat 5, tel. 828002.

VAKANTIEREGELING

DOKTER BRUIN; van 11 tot cn met 24 juli 1977 
waarneming:
A t/m  K; dokter Goslinga 
L t/m  z  dokrer Garnier

DOKTER GARNIER: van 8 tot en met 21 augustus 1977 
waarneming;
A t/m  L: dokter Goslinga 
M t/m  Z; dokter Bruin

DOKTER GOSLINGA; van 22 augustus tot en met 11
september 77ول
waarneming:
٨  t/m  K; dokter Bruin 
L t/m  z• dokter Garnier

Wij wensen onze patiënten een ge-zon-de zomer toe!
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De renovatieplannen 
van de blokken Ke nL

De Oplevering van de ccrstc woning van het projekt 
Bokkinghangen op vrijdagmiddag trok veel belangstel- 
lenden, ©nder de ogen van zo’n  200 buurtbewoners en 
genodigden overhandigde wethouder Kuyper de sleutel 
aan de familie ^lot. In  zijn toespraak ging de 
wethouder in op het gemeentelijk beleid inzake de 
stadsvernieuwing. Hij stelde dat er vernieuwd moet 
worden voor de bewoners in de buurt en dat er ge- 
streefd moet worden naar betaalbare huren- Daarmee 
stelde hij zich duidelijk  op achter de eis van de buurt- 
bewoners, die tegen de gevels van de blokken K en ا  
was opgehangen: Huren van het netto م/ه10   inkomen. 
Na de oplevering trok iedereen naar ’t Turfschip, waar 
de voorzitter van het Aktiecomité, de heer £erdhuysen, 
de tentoonstelling  ’Van Blaauwe Hoofd tot Bokking- 
hangen’ opende. Deze fototentoonstelling  laat zien hoe 
de buurt zich ontwikkeld heeft vanaf de tijd  dat er een 
bolwerk heeft gestaan op de plaats waar nu  de Zuider- 
speeltuin ligt.
Tijdens zijn toespraak op de druk bezochte receptie 
overhandigde de heer £erdhuijsen  wethouder Kuypers 
een rode balpen  met de inscriptie: Bokkinghangen 
1977. Hij sprak de wens uit dat de wethouder daarmee 
de buurteisen zou onderschrijven.
De feestelijkheden werden op zaterdag voortgezet, ’s 
Middags wa،؟ er voor de kinderen een  goochelvoorstel- 
ling in de Arend, voorafgegaan door een majoretten- 
show in de Zuiderspeeltuin. Voor de tieners was er een 
tafeltennistoernooi, waarvan de winnaars een mooie 
beker kregen. Deze werden uitgereikt na afloop van de 
voorstelling van het Jordaancabaret in ’t Turfschip.
Een feestavond in  ’t  Turfschip besloot de festiviteiten. 
Een volle zaal genoot van het programma dat was ver- 
zorgd door de Marinucci’s. Het succes van deze avond 
was zo groot dat het aktiecomité van plan  is de 
komende winter weer een feestavond voor de buurt te 
organiseren.

Aktiecomité Zeeheldenbuurt

Tante Jans reikt een beker uit aan de winnaars van het 
tafeltenmstoemooi.

SPREEKUUR OPNAMEKOPPEL

Iedete dinsdagmiddag ٧٧٢ 18.00— 00. ١؟  m dc Rogge- 
veenstraat 25, tel. 242725
Her spteekuur wordt gehouden door de heer w. s. 
Vogel van de Dienst Herhuisvesting en d؟ or een ver- 
tegenwoordiger van de Woningbouwvereniging Labor, 
Mevr. E. de W it.
Op dit spreekuur kunt ٧  terecht met al uw vragen over 
de woningverbetering in de Zeeheldenbuurt.

WIJKPOST VOOR BEJAARDEN VOOR DE 
GOUDEN REAL

2, te l . : 22 89 21.
De spreekuren worden gehouden  door Marie-Thérèse 
Merx op maandag-, dinsdag- en  donderdagmorgen  van 
9 . هؤ  tot 11.00 uur.

De bewoners van de blokken K en L zullen zich wel af- 
vragen hoe het nu  toch staat met de renovatieplannen 
van hun woningen. Het eerste woonwensenonderzoek is 
nu al weer een jaar geleden gehouden. De eerste schets- 
ontwerpen هزل؛ت aan de 'bewoners voorgelegd. De 
woningbouwvereniging wil een tweede onderhoek 
houdenj mede om dat dc uitspraak van dc bewoners bij 
het eerste onderzoek onduidelijk was; zo ongeveer de 
helft van de bewoners was voor, de andere helft tegen 
renovatie.
Er is echter een belangrijk punt waarover in dat tweede 
onderzoek, dat de woningbouwvereniging in voorbe- 
reiding heeft, nog geen duidelijkheid  is: dc huren. 
Voor de blokken H en I gelden de Schaeferhuren. In 
1974 heeft staatssecretaris Schaefer voor ق renovatie- 
projecten in de spaarndam m erbuurt toezeggingen wat 
betreft de huren gedaan, die hierop neet komeu dat die 
huren  na renovatie gelijk zouden  zijn  aan  die in  de 
westelijke tuinsteden  (Osdorp, Geuzenveld). Deze 
huurberekening is ook toegepa5t op de blokken H en I. 
Voor de blokken K en L dreigen deze huurberekening 
echter niet toegepast te worden. Daarvoor in de plaats 
ك  de zogenaamde 2 ؛؛/؛ % -regeling komcUj die in dc prak- 
tijk erop neerkomt dat de gemiddelde huurprijs zo’n 
f300 ,—  per maand gaat bedragen. Bovendien staat het 
rijk momenteel maar een klein aantal samenvoegingen 
toe, zodat de gemiddelde woning klein zal blijven. Dit 
nu is onaanvaardbaar.
Het Aktiecomité en dc bewonerscommissie van K  en  L 
hehben  op een gezamenlijke vergadering besloten het 
overleg met de woningbouw/ereniging  over het ontwik- 
kelen van de renovatieplannen op te schorten zolang er 
geen duidelijke toezegging komt dat de huren op  een 
voor de huidige bewoners aanvaardbaar peil zullen 
komen te liggen.
Dit wil niet zeggen dat het comite zich bij de situatie 
necrlegt. Er zal onderhandeld  moeten worden met dc 
gemeente en met het ministerie van Volkshuisvesting. 
Al met al is het een nare zaak voor de bewoners, die 
niet weten waar ze aan toe zijn.

Volwassenen op h errin g

Hierbij willen de leden  van de cursus Volwassenen op 
herhaling  hun  dank  uitbrengen  aan Annelies en  Harke 
voor het geven van de lessen Nederlandse taal en 
rekenen, waar we heel wat van hebben  '
Ook onze dank  aan Anneke voor het bijstaan van alle 
cursisten en alle organisatie.
Op  naar de volgende cursus. Onze hartelijke dank.

Volwassenen op  herhaling

Foto's; A. Bolle en Maarten van der Burg.
Druk; Heiermann & Co. c. V. ,  Elandsstraat 169-173, 
telefoon 22 12 67.

Steekkarretjes als 
verhuishulp
Voor buurtbewoners die ten gevolge van de renovatie 
verhuizen moeten, zijn er 2 steekkarretjes beschikbaar. 
Hiermee kunt  ٧ ٧١١١  zware meubelen, koelkast, was- 
machine en dergelijke met wat meet gemak op hun 
plaats brengen.
De karretjes staan bij ز . Eerdhuijsen, Barentszstraat 66. 
Er wordt ƒ  25,— borg per karretje gevraagd. Dit bedrag 
wordt ٧' bij het terugbrengen van de karretjes weer 
teruggegeven.

De voorzitter van het Aktiecomité, de heer Eerdhuijsen, 
overhandigt aan wethouder Kuypers de balpen met in- 
scriptie 'Bokkinghangen april 1977', waarmee deze de 
buurteis 'goede woningen tegen betaalbare huren ' kan 
onderschrijven.

Een geslaagd buurtfeest
Het buurtfeest van 22 en  23 april is grandioos geweest. 
Voorafgaande ؛tan het officiële gedeelte is op vrijdag 
het kinderfeest voor de scholen gehouden. Door het 
wisselvallige w eer kon het openluchtprogramma niet 
doorgaan en  zijn alle activiteiten in de scholen 
gehouden. De pret was er echter niet m inder om. De 
kinderen hebben  genoten.
Zaterdagmiddag  was er een  majorettenshow  in de 
Zuiderspeeltuin  en  een goochelvoorstelling in  de 
Arend.


