
V O R  DE SPAARNDAMMERBUURT FEBR-1381
W ijko p b o u w o rg a a n K n o lle n d a m s tra a t 
'Spaarndam ' tel: 82.97.73

Spaarndammerstraat 143 
tel: 82 58 53

Comité W ijkverbetering 
Spaarndammerbuurt

Redaktie: G. de Jager R. Porcelijn Met ondersteuning van ٦ -

B Morriën A. V .  W orkumح ض

EINDELIJKOPENING SPORTCENTRUM'BREDIUS'
Bij deze roepen w ij jong en oud 
op ٠٨٦ Tony Raap en de ^e rk - 
groep 'Sport' te $teunen om het 
experimentele buurtgerichte 
gebruik van het sportcentrum 
'Bredius' te doen slagen. Laten 
w ij er m et zijn allen iets moois 
van m aken!!!

Speeltuingebuw St. There- 
sıa_______________________

Tegelijkertijd met het sportcen- 
trum  'Bredius' w ordt het fantas- 
tisch ingerichte speeltuinge- 
bouw officieel in gebruik geno- 
men.W ij zouden dejonge buurt- 
bewoners op w illen roepen om 
op positieve wijze gebruik te 
gaan maken van de ontspan- 
ningsmogelijkheden van dit 
speeltuingebouw. Het bestuur 
wordt kracht en wijsheid toege- 
w n s tin h e tve rd e rto to n tw ikke - 
ling brengen van hun roemrijke 
vereniging. PR©FICIAT MET 
JULLIE GEBOUW.

Chris de Vries,
Voorzitter W ijkopbouw-
orgaan
'Spaarndam'.

sportcentrum in grote lijnen 
overeind te houden. Hiervoor 
onze dank en waardering. Deze 
dank en waardering gelden ook 
mevrouw Withaar, die op een 
bijzondere correcte en zorgvul- 
dige, maar ook gewetensvolle 
wijze meegewerkt heeft aan de 
opstelling van het gebruikers- 
rooster.

Buurtsportwerker

In het kader van het Bijzonder 
Regionaal Welzijnsbeleid heeft 
het W ijkopbouworgaan 
'Spaarndam' gemeend er goed 
aan te doen om te ijveren voor 
een z.g. buurtsportwerker ten 
behoeve van deskundige bege- 
leiding bijeen ongeorganise^d 
gebruik van de sport- en speel- 
zaal. Na drie jaar eindeloos pra- 
ten en overleggen is het gelukt 
om geld vrij te maken voor het in 
dienst nemen van een buurt- 
sportwerker.
W ellicht heeft ٧ de desbetreffen- 
de persoon al in de buurt rond 
zien lopen. Het isTony Raap, een 
enthousiaste sportman met een 
CI©S-opleiding. In samenwer- 
king met een nog te installeren 
gebruikersraad zal hij 50% van 
het gebruik, met name het onge- 
organiseerde gedeelte 'waar' 
moeten maken.

In het weekend van vrijdag 2© februari t/m  zondag 22 februari a.s. wordt ons 
$portcentrum 'Bredius' officieel in gebruik genomen. De wethouder voor de 
Sport & Recreatie, de heer Louis Kuijpers, zal deze officiële daad verrichten. 
Op de plek waar de gemeente Amsterdam ooit — in 1969 — middels een z.g. 
ideeënschets een parkeergarage had gepland staat nu een sport-, spel- en re- 
creatiecentrum waar je ٧ tegen zegt. Na veel geharrewar met de aannemer 
Vliet-Jonge is het de gemeente Amsterdam gelukt het sportcentrum 'Bredius' 
gebruiksldaarte krijgen.

oude clubhuis van St. Theresia 
en de daaraan grenzende open 
speelveld te verdwijnen. In het 
bouwplan werd opgenomen de 
bouw van een nieuw speelge- 
bouw voor St. Theresia. 
Woensdagmiddag 13 juni 1979 
werd met een daverende klap de 
eerste paal de grond ingeslagen 
door onze welbekende buurtge- 
noot JoopDouw. In de periode 
die daarop volgde zijn O.I.V. de 
werkgroep 'Sport' van het Wijk- 
opbouworgaan 'Spaarndam' 
onderhandelingen, gesprekken 
en overleg gevoerd met het ge- 
meentebestuur, de Dienst voor 
de Sport, de Amsterdamse 
Sportraad en de toekomstige 
gebruikers over het gebruik- 
sprogramma.

Prettige samenwerking

Deze onderhandelingen, ge- 
sprekken, «nz. verliezer; uiterşt
moeilijk, alhoewel er altijd sp"c.- 
ke was van begrip voor eikaars 
standpunt.
Het was voor de Werkgroep 
Sport uiterst moeilijk om de oor- 
spronkelijke uitgangspunten 
met betrekking tot buurtgericht 
gebruik t.b.v. de georganiseer- 
de- en ongeorganiseerde sport 
boven tafel te houden. Tegen 
zulke machtige instituten als de 
GILO, de D ienstvoordeSporten 
de Amsterdamse Sportraad 
moet je bijzonder sterk in je 
schoenen staan w il je als buurt 
wat in de melkte brokkelen heb- 
ben als het gaat om gebruik van 
sportvoorzieningen. Met steun 
van de afd. Sport&Recreatie (de 
heren Verlaan en Luirink) is het 
ons gelukt de opzet van het

leed in de vorm van een experi- 
mentele sport- en spelaccom- 
modatie.

B e s lu itv ^ m in g

Dankzij bereiowillige medewer- 
king van de speeltuinvereniging 
St. Theresia, maar nog meer 
dankzij een meer dan voortreffe- 
lijke medewerking van de toen- 
malige wethouder voor de 
Sport 8، Recreatie, de heer Harry 
Verhey, lukte het de werkgroep 
'Sport' om in samenwerking 
met de heer Nico Luirink (amb- 
tenaar Sport) een plan to t ont- 
wikkeling te brengen dat de 
goedkeuring kon verkrijgen van 
achtereenvolgens het College 
van B&w, de Amsterdamse 
Sportraad en de gemeenteraad. 
Op 4 januari werd het besluit 
door de gemeenteraad geno- 
men om een sport- en spelac- 
commodatie te bouwen aan de 
Zaanstraat. Daartoe diende het

Eis vanuit de buurt

Het is nu ongeveer zeven jaar 
geleden dat het W ijkopbou- 
woryaan 'Spaarndam', Comité 
Wijkverbetering 'Spaarndam- 
merbuurt' en het Aktiecomité 
Zeeheldenbuurt middels de 
werkgroep 'Sport' het initiatief 
namen om door middel van ac- 
ties te pleiten voor de bouw van 
een overdekte voorziening voor 
buurtgericht sport- en spelacti- 
viteiten. Dit gebeurde als reactie 
op de ontwikkelingen in de bin- 
nen- en buitenbrakerpolder, 
waar veel ontspanningsmoge- 
lijkheden voor de buurt werden 
weggenomen ingevolge een in- 
dustri§le ontwikkeling die de ge- 
meente Amsterdam met dit ge- 
bied voor had (verdwijnen van 
sportvelden, volkstuinen, enz.) 
en als reactieopdie plannen van 
de gemeente om de buurt te re- 
noveren. Kortom de buurt eiste 
compensatie voor aangedaan

Feestprogramma opening ^rtc^rum 'Bredius'
Organisatie: 

w.g. 'sport' woo 'spaarndam'

-dienst van de sport
- de amsterdamse sportraad

- speeltuinvereniging St. 
theresia spaarndam 

-sdz-voetbal 
-hespa-korfba l 
-dw s-handba l

- germaan - handbal, voetbal èn 
basketbal

Zowelzaterdag als zondag is 
het sportcentrum  voorbezich- 
tig ing geopend van 's morgens 
10 t/m ء'   middags 5 ٧٧٢. Alle  
buurtbewonrs u itd e  Spaarn- 
dammer- ©٨ Zeeheldenbuurt 
als mede andere belangstellen- 
den zijn van harte welkom.

opening is gevraagd wethouder 
٧/^  Wall (Jeugdzaken).
20 uur: Feest €٨ dansavond 
voorde buurtbewoners  in het 
speeltuingebouw St. Theresia 
met medewerking van muziek- 
band (org. speeltuinvereniging 
St. Theresia).
Zondag 22 februari 
1 0 -1 4 uur: ه ا س ه همحرال؛-م /
Koneko/Spaarndammerkwar- 
tier met in de pauze demonstra- 
tie/CATA-vechten. (Org. Speel- 
tuinvereniging Spaarndam- 
merkwartier.)
14-15  uur: Microkorfbal: Oud 
Hespa-Jong Hespa
15-16 uur: Demonstratie ge- 
handicapten-beoefening Goal- 
bal door de blindenvereniging 
Corneto.
16-17  ٧٧٢ : Handbalwedstrijd 
DW SI-Germ aan I
20 ٧٧٢: Supersonische disco- 
avond  (Speeltuingebouw St. 
Theresia) voor onze jonge 
buurtgenoten.

Zaterdag 21 februari 
10-12 uur: Sportinstu ifvoor 
jong en oud en het gehelegezin 
(org. Tony Raap).
11.45-12.30uur: Muzikale 
rondgang muziekkorps (org. 
Culturele Werkgroep).
12.15-13.15 ٧٧٢ : Start lestra- 
tenloop Spaarndammerbuurt 
Stratenloop voor jong en oud 
dwars door de buurt heen (org. 
Tony Raap). Diverse afstanden.
14-14.30 uur ■. Oud Spaarndam
- OudAm sterdam  Zaalvoetbal- 
wedstrijd (veteranen o.a. Frits 
Flinkevleugel, Gijs Ravesteyn, 
etc.) (org.: Piet Heidbuurt/Bob 
Morr^n/Plemper).
15.30 uur: Demonstratie kracht- 
sport - sterke mannen uit de 
Spaarndammerbuurt. (org. 
HuubvanEch).
16.15-17uur: Basketbaltopper: 
Germaan Heren I - w. c. Markt 
(IJtrechtled iv is ieclub)
16.30uur; Officiëleopenig 
clubhuis St. Theresia. Voor

Vrijdagavond 20 februari
Officiële opening voorgenodig- 
den (waaronder buurtinstellin- 
gen, sportverenigingen, e.d.)

19.15 uur: Start concert muziek- 
vereniging TAVENU
19.30 uur: Opening in voor- 
ruimte tentoonstelling Stads- 
vernieuwing door p. N. Currière 
(ex-voorzitterCWS) en hr. L. 
Kuypers, (ex-wethouder Volks- 
huisvesting.) Presentatie en 
vormgeving: Ton Omloo en 
Frank Belderbos.
20.00 ٧٧٢: Opening sportcen- 
trum  'Bredius', door L. Kuypers, 
wethouder Sport en recreatie.
20.15 ٧٧٢: Demonstratie van 
gebruik sport en speelzaal door 
pupillenteamsvan St. Theresia
- SDZ (voetbal) - Hespa (korfbal)
- Germaan (basketball) en DWS 
(handbal).
21.00 ٧٧٢: Receptie voor geno- 
digden, verzorgt door college 
van B&W van Amsterdam.

Bij de opening van het sportcentrum ,Bredius'...
Enigem aandengeledenm oestenwijindeAktiekrantonzeschande  
uitspreken over het in de fik steken van de oude Spaarndammer- 
school en de vernielingen in het nieuw te bouwen buurthuis, u 
m oet nu weten, dattijdens debouwvan desporthal nauwelijks ver- 
nielingen hebben plaatsgevonden. Nog meer goed nieuws. Het 
Polanentheater bijv. heeft ٧٠٠٢ de aanvang van de renovatie enige 
weken leeg gestaan, geen rottigheid. ٧٠٠٢ de ٧. Noordtschool ̂ ٨ 
de Tasmanstraat geldt hetzelfde. In deze school verblijft nu het kin- 
derdagverblijf'P rinsesM arijke 'tijde lijk.Terw ijldeoudegebouwen  
— oude barakken —  enige tijd  leeg stonden en gewoon konden 
worden afgebroken. Dit moet inderdaad normaal zijn, maar hoe 
vaak gebeurt het /'̂ ٨؛  Na de schande, ٨٧  de eer voor de
Spaarndammerbuurt. Bedankt lieve mensen.

م; م عب أ ء أ *



Route 
rekreatieloop

b e lic h tin g  politieposten:
1 e post: Zaanstraat hoek ^ ^ ٨١- 
brugstraat
2e post: Spaarndammerplant- 
soen V
3e post: Hembrugstraat/Hoh- 
rijkstraat
4e post: Oostzaanstraat bij 
Zaanhof

Toelichting ro^e:

Start: Sportcentrum Bredius 
Zaanstraat langs postkantoor 
©ostzaanstraat oversteken 
Spaarndammerplantsoen 
evenzijde aanhouden 
Rechtsaf: Wormerveerstraat 
Linksaf: Adrichemstraat; direct 
rechtsaf onder poort doorvan 
deBogt,bej.centr. links hoek 
om Zaandijkstraatin.
Links Assendelftstraat in 
overgaand in Houtrijkstraat 
naar Zaandammerplein.
Poortje^oor, oversteken van 
de ©ostzaanstraat. Zaanhof op, 
plantsoentje door, poortje 
door, weer linksaf door 
finishdoek. (evt. etc.)

zaterdag 21 ۴̂ ^ 1 9 8 1 ٢٧^٢؛ 
REKREATIEVE STRATENLOOP
door de Spaarndammerburt.
georganiseerd door het W ijkopbouworgaan 'Spaarndam'
i.s.m. de Gem. Dienst voor de Sport te Amsterdam.

start Sportcentrum Bredius, ZAANSTRAAT 353, AMSTER- 
— — — DAM

eindpunt bus 22

tijd 12.15 uur voor iedereen.

afstanden
٨ ٨ ٦  is ٦ ronde voor kinderen, ouderen en wandelaars.

3.8 km is 2 rondes voorkinderen en ouderen.
7.6 km  is 4 rondes voor doordouwers.

GRATISdeelname

inschrijving aan de start

Het 'startschot'zal 
و؛ ممح0آ ء / م  worden ء

m iddel van het oplaten 
de ٨^ van duiven 

duivensportvereniging 
'.'Postiljon

٦ «
\ r

Muziek: Muziekvereniging TAVENU

Vooralle deelnemers/sters) een oorkonde met tijdsverm elding ter 
gelegenheid van de opening van sportcentrum 'Bredius', 
Zaanstraat 353, Amsterdam.

Bij de opening van het sportcentrum ,Bredius'...
Zaterdag 21 februari w ordt de sporthal officieel in gebruik geno- 
men. We ^ ٧٨^٨ ٨  ook berichten, dat vrijdag 6 maart a.s. de nieuwe 
bibliotheek w ordt geopend. Met د و  bouw  van het nieuwe ه ا س - 
huis aan hetZaandammerplein loop the top  hetogenblikookgoed. 
W ij houden ٧ op de hoogte. Houdt de Aktiekrant ١٨ de gaten.

B ij^eopeningvan hetsportcentrum 'Bredius'—
De sportzaal is in gebruik. Eén van de clubs die er hopelijk gebruik 
^ ٧^٨ ٨ ٨ ̂؛٨  maken is de voetbalvereniging SDZ. Deze voetbalclub 
is bezig m in o f meer een buurtclub aan het worden. Veeljeugd ٧؛'/   
de Spaarndammerbuurt m eldt zich als lid  De club speelt ;٨ de 4e 
klasse KNVB. Ga er ook eens kijken op een zaterdag ofzondag. De 
SDZ-ers hebben ،? ?؛٨  m ooi en gezellig clubhuis. Vele buurtgenoten 
hebben de weg al gevonden. De spoorbomen over, recht ̂ ٠٠٢ lo- 
pen, u ^ ٧؛ ٨  dan nog een stukje oude Spaarndammerdijk lopen en 
dan de eerste weg rechts af. Even de snelweg over, opletten! u 
looptzo het terrein op. Links ziet u op de wandeling nog onzegoe- 
de, echte kinderboerderij liggen. Ook best een bezoek waard. 
Gezien de aanloop ^ ٨ onze jeugd heeft het w ijkopbouworgaan 
m ethetbestuurvan SD Zzichingezetvooreen3eveldvoordevoet- 
balclub. Samenspel Doet Zegevieren. Hetgemeentebestuurstond  
er positie f tegenover.ه و  wethouder ٧٠٠٢ de Sport, de heer Louis 
Kuiper heeft, het in de gemeenteraad verdedigd. Misschien ٨٠٢^٨  
we meer ٧^٨  de wethouder b ij de officiële opening van de sport- 
zaal. MENSEN DOEN, GAAT KIJKEN BIJ DE VOETBALVERENI- 
GINGSDZ.

Bij de opening van het sportcentrum 'Bredius'...
Nu de sporthal in gebruik isgenomen verzoeken w ij dejongens ٧؛/   
de Polanenstraat en om geving niet meer te voetballen ;'٨ deze 
straat tussen ،ءمح bejaardenwoningen van de Westerbeer en het 
badhuis. Heusjongens, de meeste bejaarde mensen die daar WO- 
nen, hebben erzo 'n  last ٧^٨ . (Jullie worden ook eens oud, let op!) 
Probeer te sporten in de hal o f ga eens voetballen op het pleintje 
voor het badhuis hoek Polanenstraat/Zaanstraat. Nog beter; meldt 
je  als lid  b ij de voetbalclub SDZ.

Bij de opening van het sportcentrum ’Bredius'■■■
Nu hetzoveris w illen w ij alle activisten u itde  buurt, sportclubs, Co- 
mité W ijkverbetering Spaarndammerbuurt ،?٨ het W ijkopbouw- 
orgaan, gemeentelijke diensten en hun ambtenaren, de Amster- 
damse Sportraad, kortom, £، ؛٨  ieder die heeft meegeholpen, raee- 
gedacht en meegestreden ٧٠٠٢ de realisering, bedanken ٧٥٥٢ de 
inzet■

BELASTINGSPERIKELEN
Bij velen onder ٧ is inm iddelsdegrote bruineenvelopvan de belas- 
tingsdienst doorde brievenbus gegleden. Dat is iederjaar opnieuw 
weer even schrikken. Door middel van dit artikeltje proberen we ٧ 
ietsje wegwijs te maken in de vaak ingewikkelde belastingmaterie
rond aangiftes en aanslagen. biljet mee kunt nemen en uiter- 

aard de jaaropgaves en andere 
belangrijke gegevens.
Aan de hand van het belastbaar- 
inkomen berekent de inspecteur 
o f u een aanslag gaat ontvan- 
gen.W anneeruhetm etdebere- 
kening van het belastbaar inko- 
men van de inspecteur niet eens 
bent, kunt ٧ bezwaar maken te- 
gen de opgelegde aanslag. Dit 
moet binnen 2 maanden na de 
dagtekening van hetaanslagbil- 
jet gebeuren via een brief ge- 
richt aan de inspecteurderdirec- 
te belastingen.
Aangezien de inspecteur zich 
niet bemoeit met het innen van 
het in de aanslag genoemde be- 
drag en dit ook overlaat aan de 
ontvanger der directe belastin- 
gen, kunt ٧ de laatste een brief 
schrijven waarin ٧ hem verzoekt 
uitstel van betaling te w illen ver- 
lenen in iedergeval zolang ٧ nog 
geen antwoord op uw be- 
zwaarschrift heeft ontvangen. 
Wanneer de aanslag opzich juist 
is berekend, maar ٧ op grond 
van uw inkomsten op dit mo- 
ment niet in staat bent om de 
aanslag te betalen dan kunt ٧ 
kwijtscheldingsverzoek indie- 
nen bij de Directeur van 's Rijks- 
belastingen, Paulus Potterstraat 
8, te Amsterdam. Bijv. ٧ heeft 
een aanslag ontvangen, maar 
moet op dit m oment leven van 
een bijstandsuitkering, of ٧ 
heeft de afgelopen maanden 
hoge ziektekosten moeten beta- 
len uit een A©W-uitkering.
Het zal ٧ duidelijk zijn dat deze 
aspecten van de belastingswet- 
geving tijdens een bezoek bij de 
sociaal raadsman ook aan deor- 
de zullen komen.

□e publiciteitscommissie 
van de dienstverleners

subsidie, o falim entatie plus een 
aanvulling via de bijstandswet, 
kunt ٧ meestal een aangiftebiljet 
verwachten. (Ook wanneer het 
totaal van uw inkomsten minder 
dan /  47.200,—  bedraagt.)
Het invullen van hetaangiftebil- 
jet is beslist een hele opgaaf. 
Wanneer ٧ problemen ver- 
wacht met de invulling van het 
biljet kunt ٧ in de periode 9 fe- 
bruari to t 4 april 1981 terecht in 
de SCHIEMANSTRAAT 2 op 
dinsdag, woensdag en vrijdag 
tussen half negen en twaalf uur 
en tussen één en vier uur.
Wat u in ieder geval moet mee- 
nemen:
— het aangiftebiljet;
— jaaropgaves van uw inkom- 
sten;
— nota's van ziektekosten over 
1980;
— alle gegevens die ٧ 
eventueel heeft over schulden 
en leningen.
We adviseren om in iedergeval 
een foto copie te maken van uw 
aangiftebiljet, ©ok wanneer ٧ 
het form ulier laat invullen door 
de meneer/mevrouw van de be- 
lastingsdienst in de Schieman- 
straat. Het spreekt vanzelf dat 
jaaropgaves en andere belang- 
rijke gegevens zorgvuldig be- 
waard moeten blijven.
Wanneer ٧ na verloop van tijd 
naar aanleiding van uw aangif- 
tebiljet een aanslag inkomsten- 
belasting en/of premieheffing 
volksverzekering ontvangt is het 
raadzaam de aanslag te contro- 
leren.
Mocht ٧ er niet helemaal uitko- 
men dan kunt ٧ beslist terecht 
bij de sociaal raadsman aan de 
Knollendamstraat 87. Hij houdt 
spreekuur op maandag, dins- 
dag, donderdag en vrijdag van 9 
to t12uu ren  voorde mensen die 
overdag werken op dinsdag- 
avond van half 7 to t 8 uur.
Het is van groot belang dat ٧ dan 
een afschrift van het aangifte

verzoeken. Meestal ontvangt ٧ 
de form ulieren vanzelf, omdat 
de belastingdienst zeker in deze 
tijd  dolgraag op de hoogte w il 
blijven van hetgeen we aan in- 
komsten ontvangen.
Wanneer ٧ meerdersoorten van 
inkomsten heeft, zoals bijv. een 
AOW plus pensioen en/of huur-

recte belastingen.
Heeft ٧ geen aangiftebiljet vóór 
1 ju li 1981 ontvangen,m aarover 
1980 uit een loondienstverhou- 
ding, bedrijf of zelfstandig be- 
roep meer verdiend dan 
/  47.200,—  dan bent ٧ verplicht 
de inspecteur schriftelijk om uit- 
reiking van een aangiftebiljet te

Wanneer ٧ een aangiftebiljet 
voor de inkomstenbelasting en 
premieheffing volksverzekering 
1980 heeft ontvangen, bent u 
volgens de wet verplicht aangif- 
te te doen, d.w.z. ٧ moet het be- 
lastingbiljetzo volledig mogelijk 
invullen, ondertekenen en op- 
sturen naardeinspecteurderdi-
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g e ld ig  t /m  1 5  j u n i  1981

232221201715121110

21 -  ?3 u u r  
t e n n is  + 
b a d m in to n -  
i n s t u i f

2 0 - 2 1  u u r  
s p © r t i n s t u i f  
v o lw a s s e n e n  
( h e r e n + dam es!

1 6 - 1 7  u u r  
s p o r t i n s t u i f  
1 3  t /m 1 7  j a a r

9 - 1 6  u u r
g e r e s e r v e e rd  v o o r  H e b ro n s c h o o l g y m n a s t ie k

21 -  23  u u r  
z a a l  v o e t b a l  
c o m p t.

1 9 . 3 0  -  21 u u r  
b a s k e tb a l  ٠ ® ^- 
m aan, t r a i n e n

-  1 9 * 3 0  u u r
SD W , t r a i n e n

1 2 - 1 5  u u r  
H e b ro n  1 ص م ه -
g y m a n s t ie k

1 2 .3 هو.و - 0
vrouwen instuif 
tennis badminton

-  1 9 . 3 0  u u r 19  -  21 u u r
s p o r t i n s t u i f  i . s . m . G erm aan h a n d b a l. H espa  k o r f - s p o r te n
s t .  T h e r e s ia t r a in e n b a l  ( t / m  1 rn rt.) o u d e re  je u g d
8 -  16 j a a r 18  t /m  27  j a a r

9 . 3 0  -  1 1 . 3 0  u u r
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Geachte redactie.
woon er namelijk tegenover) 
verschillende mensen zien val- 
len, met de nare gevolgen van 
dien.
Is het voor een sociaal raads- 
man niet wensenlijk om ook 
écht sociaalte denken en ervoor 
te zorgen dat bij de bedoelde 
weersomstandigheden ge- 
strooid wordt?
Aan de overkant is een groente- 
handel gevestigd, waarvan de 
eigenaar wél strooit.
Mijn vraag is dus: wie van deze 
twee mensen is het sociaalst??

c. v.d. Boogaard 
Knollendamstraat 90

Hier een brief van een buurtbe- 
woner die ik graag in uw wijk- 
krant geplaatst zou zien.
Het gaat om het volgende:
Dit jaar, en ookde vorigejaren, is 
het mij opgevallen dat bij 
sneeuwval door vele mensen 
hun stoep vrijwel meteen 
sneeuwvrij werd gemaakt, dit 
ten gerieve van andere mensen, 
□ it is natuurlijkzeermenselijken 
sociaal.
Het gekke is ٨٧ dat bij de sociaal 
raadsman dit niet gebeurt ter- 
w ijl daartoch een hoop mensen 
naar toe moeten, onder andere 
ook ouden van dagen en men- 
sen die slecht ter been zijn. Ik 
heb dan ook op die hoek (ik

dat ٧ ook nieuwe spulletjes 
heeft die w ij als prijsje kunnen 
gebruiken. Alles is van harte 
welkom.
Indeloopvandekom endew eek 
zullen w ij ook bij ٧ langs komen. 
Stuurt u ons niet met lege han- 
den verder? ٧  kunt binnenkort 
iemand van onze scholen ver- 
wachten. Wanneer het kinderen 
zijn, dan hebben zij altijd een Ie- 
gitim atie bij zich. De opbrengst 
is zoals ieder jaar bestemd voor 
kinderen in de 3e wereld.
Heel hartelijke dank en we ho- 
pen ٧ ook te zien op onze fancy 
fa iren rommelmarkt.

Personeel en ©udercomité 
Elisabeth-Paulusschool

FANCYFAIR
Zaterdag 21 februari is het weer 
zover! Fancy fair en rommel- 
markt op de Elisabeth- en Pau- 
lusschool. (van 10-3 uur Zaan- 
dijkstraat7.)

Fancy fair en rom m elm arkt m e؛ 
o.a. poffertjes, soep, tosti's en 
andere lekkere hapjes.
Verder: Rad van ٨٧٠٨٢٧٧٢  en 
talloze andere fijne spelletjes 
٧٠٥٢ jong  © ه ٨ صا  Mooie prij- 
?en!!!

Verleden jaar was het succes 
enorm dankzij de gulle goed- 
geefsheid van vele, vele men- 
sen.
Weer staat de tijd  van opruimen 
en schoonmaak vbor de deur. 
Natuurlijk komt ٧ 'rom m eltjes' 
tegen die er nog goed uit zien en 
best kunt missen. Het kan zijn

DE WIJKVERPLEGING

Wat stelt ٧ zich daarbij ٧٥٥٢?

De zuster die ٧ thuis komt wassen of prikken? ٧  hebt gelijk, maar er 
gebeurt meer. Dew ijkverpleegkundgeofdewijkziekenverzorgen- 
de is iemand met wie ٧ kunt praten over alle dingen die met ziekte 
en gezondheid te maken hebben. Zij kanu ook voorlichting geven 
over medicijnen, voeding en dieet.

14.00 uur.
Barentszstraat 65,te l.: 234422. 
alleen ma. spreekuurvan 13.00-
14.00 uur.
Haarlemmerstraat 115, tel.: 
5523485.
alleen WO. spreekuurvan 13.00-
14.00 uur.
Namens de wijkverpleging van 
de Spaarndammerbuurt en van 
de Gouden Reael,

Aaf Hofman, Thea ter Doest, Tia 
Engelander, Mariette de Booy, 
Margreet Meulenbroeks, Stella 
K ro ^e , Addy de Jager, Sasia 
Drupsteen en □edw ij Oskam.

Vaak komt men bij ons terecht 
via de huisarts of het ziekenhuis. 
Maar ٧ kunt ook zelf naar ons 
toekomen of ons bellen, u heeft 
geen verwijsbriefje nodig van 
uw arts.
Wanneer ٧ aanvullend verze- 
kerd bent bij een amsterdams 
ziekenfonds of wanneer u lid 
bent van de Kruisvereniging 
( / 35,— per jaar), hoeft ٧ onze 
hulp niet te betalen.
In andere gevallen betaalt men 
een eigen bijdrage.
Nu moet ٧ nog weten, waar ٧ 
ons kunt vinden, ©ns adres is:
Zaandijkstraat 13, tel. 840013.
ma. t/m vrij spreekuurvan 13.00-

BESTE
MENSEN

Hierbij delen w ij ٧ de verschij- 
ningsdata'van de Aktiekrant/het 
Turfschip in 181 و  mede.
Deze data gaan steeds verge- 
zeld van de uiterste datum, 
waarbij kopij ingeleverd kan 
worden.
Gerekend w ordt steeds op drie 
weken. Deze zijn nodig om eerst 
de kopij, later de gehele krant te 
laten drukken en om de redactie 
tijd  te geven om de daarvoor no- 
dige werkzaamheden te verrich-

©verschrijding van die datum 
betekent dat het uitkomen van 
de krant vertraagd wordt, aan- 
gezien de kopij gewoonlijk de 
dag ernâ naar de drukker gaat. 
Foto's en tekeningen kunnen 
eventueel enige dagen later in- 
geleverd worden.

verschijning: uiterstedatum 
inleveren kopij:

22januari
5maart
7 mei
20agustus
8 oktober

12februari 
eindm aart 
eind mei 
begin sept. 
eind oktober
half december 23 november

half mei■ hethuurnum m er 
eind juni: mogelijkheid verschij- 
nen nog een krant.
N.B.: Voor de kranten na febru- 
ari zullen ٧ herinneringsbriefjes 
worden gezonden.
Hopende op voortzetting van 
onze goede en vruchtbare sa- 
menwerking

De redactie



FORD-WERKNEMERS IN ACTIE TEGEN SLUITINGSPLANNEN

WOO SPAARNDAM 
- ^ N E E M T  HET INITIATIEF ر  

'  . VOOR EEN BREED ا  
STEUNCOMITÉ

٨٧^٧ !̂  het WOO-Spaarndam is het initiatief gen©men om te ko- 
men tot een breed Amsterdams steuncomité ٧٠٠٢ de strijd van de 
Ford-werknemers in Amsterdam.
Bij ^ord w ordt de werkgelegenheid ٨^٧  1750 werknemers ernstig 
bedreigd, omdat deFord-directiedem alaiseindeautom obielindu- 
strie w il a fw e n te le n  op slechts één vestiging, en wel de Amster- 
damse vestiging, Dl، doet zij onder het voorwendsel, dat de auto's, 
meest vrachtwagens, de Transcontinentals en de T ^s it-b u s s e n , 
die hier in Amsterdam gemaakt worden te duur zouden zijn,

om dedreig ingvanhetverliesvan1750arbeidsplaatsenw egtene-
men,
Wij roepen wijkopbouworganen, buurtorganisaties en afdelingen 
van politieke partijen op om C i^ r ite its v e rk la r in g e n  op te sturen 
n a a r  de ondernemersraad van Ford:
secretaris van de ondernemingsraad: p. van de Bos, Ford Neder- 
land, Remweg, 1042 A ١٧١ ^ s te rd a m , le l. ;  5863116.
Wij roepen tevens op om een zo breed mogelijk samengesteld 
steuncomité te vormen ter ondersteuning van de strijd van de 
werknemers van Ford. Hiervoor kunt ٧ zich wenden to t het w o o  
Spaarndam, Knollendamstraat 11/13 Amsterdam. Tel: 829773.

VERKLARING
Bewoners van de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, van ouds- 
her oprechte en strijdbare h e id e rsb u u rte n , verklaren zich via het 
Wijk ©pbouw ©rgaan Spaarndam solidair met de strijd van de 
Ford-werknemers voor het behoud van de werkgelegenheid bij de 
Fordfabriek Amsterdam.
Zij zijn bereid om acties van de werknemers van Ford te ondersteu- 
nen en roepen alle men$en ؛٨  de Amsterdamse buurten op zich 
h ie ^ ij aan te sluiten.
Tevens eist het Wijk ©pbouw ©rgaan Spaarndam van politieke 
partijen — zowel stedelijk als landelijk — om al hun politieke kracht 
en invloed via de regering en de directie van Ford aan te wenden

BEYANNAME

Bununla, her zaman çarpışmaya hazır harek^'a  hazir olarak 
taninmiş olan spaarndammer ve Zeeheldenbuurt sakinleri Spaam- 
dammer semtini yükseltme organı kanalıyla Ford Amsterdam 
fabrika işçil€rinin açmiş olduğu harekâtlar؛ her an destekley- 
eceklerini beyan ederler.
Kendiieri Ford personel’inin yapacaği harekâtlar؛ tamamen des- 
teklemelerinin yanı sıra, Amsterdam'da bulunan diğer mahalle 
sakinlerinin'de Ford personelinin harekâtlarini desteklemeleri için 
çağirida bulunacaklardir.
Bütün bunların haricindede Spaarndammer semtini yükseltme 
organı şehirler çapındaki siyasi partileri vememleket çapındaki 
siyasi partilerinin ve hükümet’in elinden gelen bütün güçlerini 
Ford'un m dürüyetin in Ford’taki 1750 kişilik iş yerinin kayıp 
olmamasinda kullanmalarını şart koşacaklardır.
Şu andaki çağrımız bütün mahalle yükseltme organlarının, mahalle- 
leri organize edenlerin ve siyasi partilerin bütün kısımlarının Ford 
personelini desteklediklerinin beyannamelerini Ford fabrikalarının 
işçi komisyonu kuruluna göndermeleridir.
Adres: Sekretaris van de ondernemingsraad: p. van de Bos 
Ford Nederland, Hemweg, 1042 AM Amsterdam, tel: 5863116. 
Son çağrimizda, Ford personel’inin bu çarpışma harekât larında 
kendilerine yardımcı olabilmek için geniş çapta bir harekât yardim 
komisyonu kurulmasidir.
Bunun için yapilacak müracaat: W.O.O. Spaarndam. 
Knollendamstraat 11/13, Amsterdam, tel: 829773.

DECLARATION
ا م و  habitantes de Spaarndammer — Zeeheldenbuurt. Barrios de 
trabajadores com fama reconocida por luchar pos sus drechos, es- 
tan dispuestos mediante la organizacion Spaarndam a solidarizar- 
se con la lucha de lostrabejodores de la Ford para mantener la con- 
tinuidad de los puestos de trabajo en ésta empresa.
Ellos estan dispuestos a apoyar las acciones de los trabajadores de 
la Ford ٧ hacer un llamamiento a todos los habitantes de los barrios 
de Amsterdam para que ellos tomen parte en esta lucha.
Al m ismo tiempo la organizacion Opbouw Spaarndam exige a los 
diferentes partidos politicos ٩ ٧ ^ ejerzan su influenca tanto en lans 
ciudas como en el gobierno, ^si comó a la direccion de la Ford, para 
evitar la amenaza de la perdida de 1750 puestos de trabajo. 
Nosotros hacemos un l^ a m ie n to  a las diferenties organizaci- 
ones de todos los barrios ya las secciones de todos los partidos po- 
liticos para que hagan una declaración de solidaridad por escrito y 
enviarla al consejo de Empresa de la Ford:
Secretaris del Consejo de Empresa; Pim van de Bos, Ford Neder 
land, Hemweg 201,1042 AM Amsterdam. Tel: 020-5863116. 
Nosotros hacemos denuevounllam am ientopara form aruncom i- 
té conjunto de acción que sea lo m^s amplio posible con el fin de 
apoyar la lucha de los trabajadores de la Ford.
Para ello pueden ponerse ustedes en contacto con w o o  Spaarn- 
dam, Knollendamstraat 11/13 Amsterdam, Tel.:829773.

Deze voorstelling van zaken van
de Ford-directie ؛و  een ^ ٢٠*^ on-
waarheid, omdat de Amster- 
damse vestiging fungeert als 
een buffervoorde produttie  van 
Ford in geheel Europa en dus 
steeds verschillende typen 
moet produceren.
Daarnaast zou deze vestiging 
grote verliezen maken. Wij we- 
ten wel beter. Ford kan als multi- 
nationale onderneming met 
haar winst- en verliesposten 
schuiven, zoveel als zij w il. Zo 
maakte Ford in de jaren 1975- 
1979 in Nederland een w instvan 
25 ,3  miljoen g u ld e n . Dit is toch 
wel een ander verhaal, dan de 
verliesposten, waarmee Ford 
haar sluitingsplannen moti- 
veert. Steun vanuit de buurten 
voor de rechtvaardige strijd van 
de Ford-werknemers is ontzet■ 
‘tend belangrijk. Dat hebben we 
wel gezien in de strijd, die de 
Batco-werknemers voerden 
voor het behoud van hun werk- 
gelegenheid tegen hun Neder- 
landse en Britse directeuren, 
en... niet zonder resultaat. De 
Batco is voor Amsterdam be- 
houden gebleven.
Wij moeten ons sterk maken te 
gen de wanstaltige sluitings- 
plannen van de Ford-directie. 
Want, bedenk wel, als we ons nu 
niet inzetten voor de strijd van 
de Ford-werknemers, dan zijn 
w ij morgen aan de beurt!
Door de initiatiefgroep is de vol- 
gende verklaring uitgegeven:



De kinderen zitten in groepen 
van ong. 18 leerlingen. Dit heet 
de mentorgroep. De mentor is 
de leerkracht die de leerlingen 
begeleidt en bijna de helft van 
alle lesuren geeft aan de eigen 
mentorgroep. De leerlingen en 
de mentor leren elkaar zo erg 
goed kennen. De mentorgroep 
blijft de hele brugperiode bij el- 
kaar. Niemand kan blijven zitten. 
In de groep kunnen de kinderen 
op eigen niveau leren. Soms is 
dat moeilijk: dan nemen kinde- 
ren te snel genoegen met hun 
werk omdat bijv. hun groepsge- 
noot ook m inder snel is. De leer- 
krachten proberen de kinderen 
te leren op eigen niveau te wer- 
ken: hogere eisen te stellen aan 
hun werk als ze ook meer aan- 
kunnen. De kinderen moeten 
óók leren samenwerken. Later 
in de maatschappij moeten ze 
dat ook kunnen.

Projectonderwijs
In de eerste klas w ordt 11uuren 
in de tweede klas wordt 9 uur 
projectonderwijs gegeven. In 
een project komen bij een be- 
paald onderwep (bijv. crim inal؛- 
teit) veel dingen aan de orde die 
anders in allemaal aparte vak- 
ken aan de orde zouden zijn. In 
een project kunnen de kinderen 
beter inzicht krijgen in zo'n on- 
derwerp. Het isde bedoeling dat 
kinderen zélf actief zo'n onder- 
werp onderzoeken. Ze krijgen 
niet alleen stencils om te lezen 
en opdrachten te maken, maar 
gaan ook zélf op onderzoek uit, 
bijvoorbeeld door mensen te 
gaan interviewen. Ze leren om 
datgene wat ze van het onder- 
werp hebben opgestoken te ver- 
werken in een werkstuk. Soms 
w ordt — in plaats van een werk- 
stuk — iets anders gemaakt, 
bijv. een fotoserie of diaserie 
met een verhaal erbij, of een ge- 
tekend stripverhaal.

EEN n ie u w  g e b o u w  v o o r  SCHOLENGEMEEN-
SCHAP CENTRUM/OUD- WEST

De eerstgenoemde eis is nog niet gerealiseerd, nl. de eis dat de 
scholengemeenschap 'breed' moet zijn. Datwilzeggen daternaast 
het lbo en mavo óók havo en vwo in de scholengemeenschap aan- 
wezig moet zijn. Kinderen die né de (twee- of driejarige) brugperi- 
ode door w illen leren voor een havo- of vwo-diploma zouden bin- 
nen de eigen scholengemeenschap moeten kunnen blijven. Nu de 
scholengemeenschap nog geen havo/vwo in huis heeft moeten 
kinderen die na de brugperiode door w illen gaan voor havo of vwo 
overstappen naareen andere school.
De gemeenteraad heeft al lang geleden besloten dat in 1982 het Ir. 
Lelylyceum moet fuseren met de scholengemeenschap. Dan zou 
er dus een bredescholengemeenshap ontstaan. £chter: bet Ir. Le- 
lylyceum heeft te kennen gegeven hier niets voor te voelen omdat 
de scholengemeenschap nog steeds een echte Middenschool w il 
worden. Het Ir. Lelylyceum wil daar niet meewerken: zij zijn tégen 
het M iddenschool-uitgangspunt 'uitstel van studie- en beroeps- 
keuze'.
Een vreselijk moeilijke situatie dus: aan de ene kant de eis dat de 
scholengemeenschap 'breed' moet worden; aan deandere kant de 
weigering van de school die daarvoor nodig is. Er moét een oplos- 
sing komen! Het 'buurtoverleg middenschool Oud-West' (de 
groep die zich al die jaren al bezig gehouden heeft met de midden- 
s c h lo n tw ik k e lin g e n  in ©ud-West) heeft nu een brief geschreven 
aan de m inister dat alle mogelijkheden onderzocht moeten wor 
den om zo spoedig m ogelijktoteen tadescholengem eenschapte 
komen, zonder dat het (st؛m uler؛ngs)project geschaad wordt. Een 
delegatie van de gemeente heeft eind januari een gesprek hierover 
met de m in ile r  gehad.

Eindelijk is het dan zover. In de eerste week van maart betrekt de 
Scholengemeenschap Centrum/Oud-West haar nieuwe gebouw 
aandeJanvanGalenstraat(hetvro£gere kermisterrein). Het is een 

ht gebouw van twee verdiepingen؛ ، .móöi, l 
te is,dat de scholengemeenschap — die nu nog in؟jk؛Het belangr 

drie verschillende gebouwen zit — onder één dak kan gaan wer- 
ken. Maar dat is niet het enige. Het nieuwe gebouw is ook beter af- 
gestemd op het vernieuwde onderwijs dat in de onderbouw van 

,de scholengemeenschap wordt gegeven
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De scholengemeenschap 
de praktijk ؛٨

ven de eerste twee jaar bij elkaar 
in de klas. Als ze samenwerken 
kunnen ze leren met e lk ^ r  ٠٢٨ 
te gaan en kunnen ze ook een 
hoop van e lk ^ r  opsteken. Nie- 
mand hoeft nog te kiezen voor 
welk diploma hij w il leren. Pas 
de laatste twee schooljaren 
w ordt gericht naar een bepaald 
diploma toegewerkt. De brug- 
periode duurt nu twee jaar. De 
school heeft een derde brugjaar 
aangevraagd.
Mentrorgroep

Het is nu al ruim anderhalf jaar 
geleden dat het 'stimulerings- 
project' Centrum/©ud-Westvan 
start ging. Hoe gaat het nou toe 
op zo'n school? Over de belang- 
rijkste punten zullen we kort iets 
vertellen:

Heterogene brugperiode
Kinderen die goed kunnen leren 
en kinderen die moeite hebben 
met leren, kinderen die goed zijn 
met hun hoofd en kinderen die 
goed zijn met hun handen, blij-

ءآلءأمح'ي-ف|

Geschiedenis ؛٨  het kort

Al jarenlang zijn door buurtgroepen in het Centrum en Oud-West 
drie eisen naar ٧٥٢^١١  gebracht;
1. er moet een brede scholengemeenschap komen voor Centrum 

én Oud-West (voor lbo t/m vwo);
2. de onderbouw van d  -e scholengemeenschap moet een mid؛

denschooizijn;
3. er moet een nieuw gebouw komen voor de scholengemeen- 

schap op het Jan van Galenterrein.
De derde eis is nu, als eerste, gerealiseerd!
De tweede eis: de Middenschool, is nog niet echt gerealiseerd. Mi- 
nister Pais hêêft de Middenschool afgewezen, maar omdat het dui- 
de lijkw asdat e rinde  buurtveelsteunwasvooreenm iddenschool, 
mocht de scholengemeenschap tóch onderwijs verzorgen op ba- 
sis van de uitgangspunten van de Middenschool.
Pais noemde het; een stimuleringsproject.
Wat het onderwijs daar eigenlijk inhoudt, w ordt verteld in het arti- 
kei: 'De scholengemeenschap Centrum Oud West in de praktijk'

worden.'
Wat w illen ju llie laterworden? 
Paul: 'In een w inkel.' Sandra: 
'Schoonheidsspecialiste.' LİIIİ- 
an: 'Vroedvrouw.' Carola: 'Ge- 
zinshulp of voor paarden zor- 
gen.'
Carola w il als ze 18 is op kamers 
gaan wonen. 'Lekker voor jezelf 
zorgen en de baas zijn over je- 
zelf.' Sandra: 'Ik blijf alleen W O -  

nen.' Lillian: 'Ik w il graag buiten 
wonen op een boerderij.' Paul 
zegt dat je dan maar afgelegen 

'w oont, in de buurt ken je ten- 
minste veel mensen en dan heb 
je een beetje houvast!
'Als je gaat trouwen krijg je toch 
maar ruzie, je kunt beter gaan 
samenwonen, maar als je gaat 
samenwonen krijg je ook ruzie, 
je hebt altijd weleens een woor- 
dje.' 'M ijn vader en moeder zijn 
ook getrouwd, maar ze hebben 
nooit ruzie met elkaar.' Het lijkt 
Paul toch leuker om te gaan 
trouwen. Lillian zegt dat zedenkt 
dat Paul dan wel de baas zal zijn. 
Hij zegt dat hij wel van wassen 
en strijken houdt; dat doet hij 
voor zijn moeder ook wel eens. 
Tot zover een paar indrukken — 
gefeliciteerd met de nieuwe 
school en veel plezier erin — ge- 
zellige plekjes en ook een plek 
voor het hok met de muizen — 
als het er inm iddels tenminste 
niet teveel geworden zijn!

Piet V. Wees

schrijf je het op het bord voor het 
m entoruur begint en dat praten 
we erover'. 'We hebben ook 
een klassenvertegenwoordig- 
ster gekozen, dan krijg je een 
briefje van Nico van de LEAO, 
daar staat in wanneer de verga- 
dering is en waarover het gaat'. 
'We praten dan over feesten — 
die duren maar tot 9 uur en er 
zijn altijd een heleboel leraren 
bij'. 'Diefeesten organiseren we 
zelf en dan bespreken we het 
weer in de klas'. 'We hebben het 
ook gehad over de leraren —  
sommige roken en dat mag ei- 
gen lijkn ie t'.'W ew illenook inde  
tweede klas op werkweek gaan 
en niet alleen in de eerste.' 
Werken jullie vaak in groepen? 
'W ij doen alles in groepen', zegt 
Paul met veel gelach. 'We zijn 
een spel aan het maken ٠٧٢̂  
arm en rijk met pionnen en 
hoedjes en 6 families. 'Hij leest 
iedere dag de krant, als iemand 
zijn krant wegmaakt is hij woe- 
dend'. 'Ik lees altijd alles, de ad- 
vertenties ook.' — 'Hij is maf.' 
'We hebben ook Open Project— 
dan mag je zelf een onderwerp 
kiezen— dat is makkelijkdan zeg 
je dat je naar de bibliotheek gaat 
om iets te zoeken.'
Maar je kunt toch niet zomaar 
niks uitvoeren; je werk wordt 
toch ook beoordeeld?
'Ja, meestal is het wel goed.' 
'Nou, bij mij niet en dan zegt 
m ijn vader dat het beter moet

zellige plekjes inte richten metal 
die hoge gangen en trappen en 
de kleine lokalen, die door ver- 
schillende groepen intensief 
worden gebruikt.
'we krijgen dan ook die conciër- 
gem etd iesnorvandeM avo,d ie  
maakttenmiste grappen'.
Vertel eens iets over wat ju llie  al- 
lemaal doen op school?
Ze zeggen dat ze niet zoveel 
doen. Ze krijgen geen boeken en 
ook geen huiswerk mee naar 
huis. Ze werken aan een project 
een groot deel van de week; de- 
ze week zijn ze naar het Histo- 
risch Museum geweest om daar 
opdrachten te maken over het 
wonen vroeger en de verschil- 
len tussen hoe de rijke mensen 
toen woonden en hoe de arme 
mensen toen woonden. Een 
groot deel van de week hebben 
de kinderen dezelfde m a s te r 
o f wel mentor, die met de klas 
werkt aan de onderwerpen van 
het project waaraan gewerkt 
wordt. Behalve het werken aan 
een project krijgen de kinderen 
ook les van vakleerkrachten Ko- 
ken/Huishoudkunde, Spaans, 
Duits, Wiskunde, Engels, Neder- 
lands, Gymnastiek, TeHaTex, 
'Spaans is wel moeilijk, Duits 
vind ik leuker'.
Wat vinden ju llie  het leukste? 
'Het mentoruur, dan kan je lek- 
ker kletsen'.
Wat is dat dan?
'Dan kan je over van alles praten 
in de klas, als je ruzie hebt, als 
iets je niet bevalt, feesten, of als 
je vindt dat de meester geen ge- 
lijk heeft — eerst had de meester 
steeds de leiding van het ٨٦^٢١ - 
toruur en nu proberen we of een 
van de kinderen het kan doen, 
dat gaat nog wel een beetje door 
elkaar soms, maar het gaat toch 
wel goed.'
Als jullie over ruzies praten vin- 
س  ju llie  dan ook oplossingen? 
'Soms wel, soms niet. 't Is wel 
goed om erover te praten, nu 
hebben we ook ruzie met een 
meisje uit onze klas'. 'O f als je 
een keer w ilt gaan schaatsen'. 
'Als je ergens over w ilt praten

INTERVIEW

hok zit stevig in elkaar. Aan de 
bovenkant hebben ze gaas ge- 
timmerd.
Bij hetanderegebouwaangeko- 
men duurt het een tijd  voor de 
werkster de deur opendoet. Ze 
kijkt het een beetje argwanend 
aan, d ieoptocht— wegaan in de 
docentenkamer zitten om mat 
elkaar te praten — eerst is het 
muizenhok op een veilige plek 
gedeponeerd met een briefje er- 
bij: 'Deze muizen zijn van klas2 I
— de klas van Hans van Santen
— afblijven s.v.p.
Is het hier op school erg anders 
dan op de lagere school? 
Sommige kinderen zeggen van 
wel en andere zeggen dat het 
niet zoveel verschilt. 'Je voelt je 
hier veel groter', 'in maart niet 
meer als we naar de nieuwe 
school gaan, dan komt de vier- 
der klas er ook bij', 'op de lagere 
school was het ook wel gezellig, 
dan m ochtjevandem eesterzijn  
hond uitlaten; de meester had 
een hond en die nam hij mee 
naar school', 'je kon ook lekker 
rustig werken daar', 'op de lage- 
re school is het wel strenger', 'er 
waren ook veel gezellige hoek-

In het nieuwe gebouw kan dat 
misschien beter —  het gebouw 
waar de scholengemeenschap 
nu gebruik van moet maken 
leent zich e rn ie tvoo ro m  diege-

Hier volgt een interview met v ijf 
kinderen, die in de twee klas zit- 
ten. Ze komen uit verschillende 
buurten. Ze vertellen over hun 
klas, over de school —  hoe er 
w ordt gewerkt en over wat ze 
wel en niet leuk vinden.
Carola Kleijn komt uit de rivie- 
renbuurt, zij zat eerder op de 
Prof. v.d. Gunningschool, Paul 
Brugmans komt uit de Jordaan, 
hij heeft op de Palmschool geze- 
ten, Sonja Pielstroom komt uit 
de Jan van Galenbuurt, zij komt 
van de Rijnschool, Lillian de Vo- 
gel en Sandra Waardenburg ko- 
men uit de Spaarndammer- 
buurt en zij zaten eerder op de 
Spaarndammerschool.

Ze komen om tien over vier uit 
school —  tijdens algemene 
technieken hebben ze een mui- 
zenhok getimm erd — het is een 
ruim hok — erzitalzaagsel inen 
ook a! drinkbakjes. Het water 
hadden ze daar niet in hoeven 
doen want het regent dat het 
giet. Van hun zakgeld hebben 
verschillende kinderen een wit- 
te muis gekocht. Erzitten 4 mui- 
zen in. Het hok met de muizen 
moet van het gebouw waar de 
vaklokalen zijn verhuisd worden 
naar het gebouw waarde kinde- 
ren het grootste deel van hun 
schoolweek doorbrengen, waar 
ze hun eigen lokaal hebben. Het



EINDELIJK ANTWOORD 
VAN SCHAEFER OP DE 
STOOKKOSTENACTIE

In ^ ]؛٨  hele voorstel w ordt niets 
over de actie gezegd en zeker 
niet over de oorzaak van de ac- 
tie; nam elijkdatdebewonersde 
verhoging van de stookkasten 
niet konden betalen! ا
De eisen van de actie zijn altjjd 
geweest:
—  de besparingsmaatregelen 

mogen niet leiden tot huur- 
verhogingen;

— de achterstanden in de beta- 
lingen moeten door de ge- 
meente worden overgeno- 
men. Het lange wachten van 
de gemeente met de bespa- 
rende maatregelen kost de 
bewoners geld.

Op 18 fe b ^ a ri a.s. komen de 
voorstellen van Schaefer in de 
Commissie van Bijstand van 
Stadsvernieuwing, Volkshuis- 
vesting en Grondbedrijf.
Het is de bedoeling met zoveel 
mogelijk bewoners van het 
Zaandammerplein hiernaartoe 
te gaan om de leden van de ge- 
meenteraad duidelijk te maken 
hoe w ij over de voorstellen den- 
ken!

Bestuur Huurdersvereniging 
Spaarndam

Eindelijk heeft Schaefer gere- 
ageerd op ons stookkostenrap- 
port en op de stookkostenactie. 
Hij stelt het volgendevoor:
—  nemen van maatregelen die 

de stookkosten omlaag 
moeten brengen,zoals isola- 
tie en rookgasklep, ventila- 
tiereductie, het aanbrengen 
van geisers en afsluiten van 
de warmwatervoorziening. 
Hiervoor moet een huurver- 
hoging worden betaald van 
tussen de /  22,—  en /  24,— . 
Deze maatregelen zouden 
een besparing opleveren 
van tussen de /  50,—  en 
ƒ 65,— .

—  eenafbetalingsregelingvoor 
de achterstanden in de beta- 
lingen van de stookkosten. 
Voor 1 januari 1983 moet al- 
les worden afbetaald.

De huurdersvereniging
SPAARNDAM heeft als eerste 
reactie op deze voorstellen: het 
is positief dat Schaefer wat aan 
de hoge stookkosten w il doen; 
het is bovendien een erkenning 
dat de bewoners jarenlang te- 
veel hebben betaald.
Maar... Schaefer komt de bewo- 
ners nergens financieel tege- 
moet. Dus de bewoners m o e t e n  

wel betalen.

Nieuwbouw kinderdagverblijf, een 
stapje verder

bouw is dan voorjaar 1982 ge- 
reed.
Afgesproken is dat in het ont- 
werpteam ook het CWS en het 
w o o  zitting zullen hebben en 
dat de wensen van de omwo- 
nenden met name over het be- 
houd van de hoge bomen uit- 
gangspunten zijn voor het ont- 
werp en bouwteam. Ook is toe- 
gezegd door de Stichting Kin- 
derdagverblijven en de heerkra- 
nenburg dat het uiteindelijke 
ontwerp van de nieuwbouw 
voor het kinderdagverblijf aan 
de omwonenden van de Hout- 
mankade en de buurtorganisa- 
ties gepresenteerd zal worden, 
voordat er gebouwd gaat wor- 
den.

Harry Nuy 
Secretaris projectgroep

Sinds mei 1980 worden er plan- 
nen gemaakt voor nieuwbouw 
van het kinderdagverblijf aan de 
Houtmankade. Het oude ge- 
bouw was brandgevaarlijken de 
onderhoudstoetand belabberd. 
Het is in september gesloopt en 
het kinderdagverblijfzit nu tijde- 
lijk in de Van Noordtschool aan 
deTasmanstraat.
Begin januari 1981 isw atdu ide- 
lijker geworden wat de nieuw- 
bouwplannen zijn. De bouw- 
coördinatorvanuitdegem eente 
voor het kinderdagverblijf, de 
heer Kranenburg vertelde dat er 
geld extra was gereserveerd om 
een 'echt' gebouw neer te zet- 
ten. Dus geen systeembouw. Hij 
vertelde odk dat de bouw een 
aantal maanden vertraagd is, de 
eerste paal gaat op zijn vroegst 
begin mei 1981 de grond in. De

aan de né-renovatie, en dat wéi- 
geringen niet op prijs geşt^ld 
zullen worden. De stichtng 'Pa- 
trim on ium ' heeft zich voorgeno- 
men om eind januari a.s. te be- 
g inn^m eteenz.g .ove rleg -p ro - 
cedure per portiekoverde na-re- 
novatie.
W ij verwachten dat 'Patrimo- 
nium ' kort daarna denkt te kun- 
nen starten met de daadwerke- 
lijke uitvoering van de plannen. 
Ondergetekende bewoners- 
commissie leden hebben ^ ٢٨- 
stige bedenkingen tegen de wij- 
2e waarop 'Patrim onium ' de na- 
renovatie w il afwerken. Deze 
wijze kan ons inziens al snel lei- 
den tot een verdeel — en heers- 
politiek. Veel zaken zijn nog on- 
duidelijk geregeld en we zijn 
bang dat er brokken gemaakt 
worden, met name wat betreft 
de bejaarden in ons complex. 
ه ماا ث  mening is dat alvorens ثا
begonnen kan worden met bet 
overleg per portiek, de bewo- 
ners zich moeten kunnen uit- 
»preken middels een bewoners- 
enquête over de plannen van 
'Patrimonium' tevens dient er 
een algemene bewonersverga- 
dering plaats te vinden, waar 
gesproken wordt over de voor- 
waarden, waaronder de bewo- 
ners mee zullen werken aan de 
na-renovatie.
Zeer binnenkort zult ٧ door 'Pa- 
trim on ium ' middels een infnr- 
matieboekje nader ge'i'nfor- 
meerd worden over de na-reno- 
vatie.
Wij als bewonerscommissie 
hebben ons voorgenomen om, 
kort nadat ٧ het informatieboek- 
je van 'Patrimonium ' heeft ont- 
vangen, een schriftelijke enquê- 
te te houden onder de bewo- 
ners, om zodoende te weten te 
komen wat de bewoners vinden 
en willen.
Tevens zullen w ij een algemene
bewonersvergadering organi-
seren, Over beide zaken zult ٧ de 
komende weken door ons wor- 
den benaderd.
Tot zover deze informatiebrief. 

M،؛t vriendelijke groet,

Chr.deVries T. Meijer 
Zaanstraat254 Zaanstraat341.

BESTE BEW©NERS,
Zoals ٧ waarschijnlijk heeft opgemerkt is 'Patrim onium ' actief be- 
zig met hetvoorbereiden vande aangekondigde 'na-renovatie' van 
onze woningen.
Wijals leden van de bewonerscommissie maken ons ernstig 2or- 
gen over de sociale consequenties van deze plannen van 'Patrimo- 
nium' voor de bewoners.

Wij denken dat het voor een 
groot aantal bewoners een on- 
overkomelijke zaak is om te ver- 
huizen.
Belangrijk is het hier te vermei- 
den dat Patrimonium' tege- 
moet gekomen is aan de eis van 
de bewonerscommissie een 
schadevergoeding voor de 
vloerbedekking bij verhuizing. 
Deze schadevergoeding be- 
draagt, variërend peroppervlak- 
te van de vloer;
م 1.116 ,—  bij een vloeropper- 
v lakvanong.30m 2 
/  2.160,—  bij een vloeropper- 
v lakvanong.60m ؛
/  2.SÖ0,— bij een vloeropper- 
vlak van ong.8Qm*
/  3.600,—  bi) een vloeropper- 
v la kva n o n g م10. س  
De beheersstichting 'Patrimo- 
nium ' heeft de bewonerscom- 
missie toegezegd dat de bewo- 
ners ten alle tijden kunnen wei- 
geren om de binnen-renovatie 
toe te staan. Onder welke voor- 
waarden dit istoegestaan is ech 
teronduidelijk.
De bewonerscommissie Is bang 
dat er enorm veel druk op de in- 
dividuele bewoners zal worden 
uitgeoefend om mee te werken

Alhoewel de woningstichting 
'Patrim onium ' op een groot 
aantal van onze eisen een ant- 
woord heeft gevonden twijfelen 
w!j aan de haalbaarheid van de 
zogenaamde binnen-renovatie, 
op ه ء  wijze waarop 'Patrimo 
nium ' deze denkt te kunnen 
doorvoeren.
Er is ons door 'Patrimonium ' 
verteld dat ٧ ^،٨  behoeve van de 
z.g. binnen-renovatie (het be- 
vestigen van gipsplaten aan het 
plafond en het opnieuw voor 
zien van de vloeren van een af- 
werklaag) uw woning minimaal 
ة  werkdagen en 4 nachten dient 
te verlaten, Daartoe zult u die- 
nen te verhuizen naar een z.g. 
gemeubileerde wisselwoning. 
Deze wisselwoningen zullen 
zeer waarschijnlijk binnen ons 
complex gesitueerd zijn.
Ten behoeve van de verhuizing 
zullen met behulp van een ver- 
huisfirma uw meubilair en an 
dere spullen worden opgesla- 
gen in een z.g. verhuis-contai- 
ner. Het is niet de bedoeling van 
'pa trim onium ' om tegelijk met 
het plafond en de vloeren ande 
re woonklachten van ٧ binnens 
huis te verhelpen.

DE DAGERAAD EN HAAR 
BEW NERS

Wat gaat de 
dageraad doen 
aan de klachten?

De Dageraad heeft de bewoners 
op de vergadering aangeraden 
de klachten door te geven aan 
de technische dienst van de 
Dageraad. De Dageraad wilde 
ge^n toezegginge^ doen wan- 
neer er aan de klachten iets ge- 
daan zou worden.
De bewoners hebben op de ver- 
gadering veel kritiek g^uit op het 
functioneren van de Dageraad. 
De klachten over optrekkend 
vocht in de woningen bestaan al 
vanaf het begin van de renova- 
tie. De pogingen die de Dage- 
raad heeft gedaan to t nu t ؟ e 
hebben niets opgelost. Verschil- 
lende bewoners hebben scha- 
de, opgelopen door vocht en de 
pogingen het vocht te verhel- 
pen, nog steeds niet van de 
Dageraad vergoed gekregen. 
Klachten, die worden doorgege- 
ven, worden vrijwel nooit ver- 
holpen.
Op de vergadering is afgespro- 
ken dat de Dageraad contact op- 
neemt met het CWS wanneer er 
bericht is uit Den Haag over het 
oplossen van het vochtpro- 
bleem. De bewoners zullen dan 
opnieuw bij elkaar worden ge- 
roepen!

O p14 janua rij.l.ise rw eereen  bewonersvergadering geweest van 
de bewoners van de Dageraad van de Oostzaanstraat. Van Wo- 
ningbouwvereniging de Dageraad was de heerW ijmans, de direc- 
teur, aanwezig samen met nog twee personeelsleden. Aan de orde 
kwamen de problemen van het optrekkend vocht in de woningen 
en de overige klachten in de woningen, zoals: tocht, scheuren in 
muren en vloeren, slecht sluitende ramen enz.

tie is deze methode toegepast, 
in de proefwoningen, maar om- 
dat het te duur werd is daarna 
overgegaan op een andere me- 
thode. Deze methode betekent 
echter dat alle bewoners van de 
benedenwoningen tijdelijk uit 
hun huis moeten. Maar het is 
nog lang niet zeker of de Dage- 
raad geld krijgt uit Den Haag! 
Bovendien moeten de bewo- 
ners van de benedenwoningen 
zich nog hierover uitspreken.

Wat gaat de 
Dageraad nu 
doen aan het 
vochtprobleem?

De dageraad heeft in Den Haag 
geld aangevraagd om een be- 
paalde methode toe te passen 
om het vochtprobleem op te los- 
sen. Bij het begin van de renova-
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Hieronder volgen enige belang- 
rijke data:
Woensdag 11 februari: □e laat- 
ste dag, waarop u terecht kunt in 
het oude filiaal aan de Nova 
Zemblastraat.
Vrijdag 6 maart: in de loo^ van 
de middag opent de nieuwe bi- 
bliotheek zijn deuren voor een 
aantal genodigden. Tussen 
17.30 en 19.00 uur bent ٧ van 
harte welkom een kijkje te kb- 
men nemen en een drankje tfe 
drinken
Zaterdag 7 maart: Tussen 11.00 
uur en 13.00 uur worden de kin- 
deren feestelijk onthaald. 
Maandag 9 maart: Het uitlenen 
van boeken gaat weer beginnen 
om 14uur.

Tot en met 31 maart 1981 kunt ٧ 
alle boeken, die ٧ nog in uw bezit 
heeft en waarvan de uitleenter- 
mijn is overschreden, zonder 
kosten terugbrengen.
In de openingsuren komen geen 
wijzigingen, behalve, dat de bi- 
bliotheek op woensdagmiddag 
to t 17.30 uur open is. ( İ . P .V .  tot

Wij hopen, dat vele voor ons be- 
kende en onbekende buurtbe- 
woners de weg naar de nieuwe 
bibliotheekzullen vinden.

□e medewerkers van 
De bibliotheek 'Nova Zembla'

Voor1981 hebbenBenW ernog 
een schepje bovenop gedaan; 
er moeten nogeens 11 /١؛ ! tot 13V2؛ 
arbeidsplaatsen 'leeg' komen te 
staan. Wat dat voor ©ud-West 
betekent weten we nog niet pre- 
cies, maar dat het verlies van ar- 
beidsplaatsen inhoudt, is heel 
duidelijk.
Zo w ordt he؛ ABC ook gedwon- 
gen — w il zij haar werk even 
goed blijven doen — om met 
m inder mensen meer werk te 
doen. ٠
 s onaanvaardbaar. Wij eisen؛ t□ ؛
dan ook dat de voorgestelde 
personeelsinkrimping wordt te- 
uggedraaidü!
De problemen worden nog ex- 
tra versterkt doordat er vanaf 1 
augustus 1981 255 van het sub- 
sidiebedrag van de werkgroep 
VREK wordt onttrokken. De 
VREK, die in ©ud-©ost en ©ud- 
West werkt, houdt zich hoofdza- 
kelijk bezig met ontwikkelings- 
werk op het vlak van creativi- 
teitsontwikkeling binnen de 
combinatie van wereldoriënta- 
tie en expressie in het basison- 
derwijs.
Door deze bezuiniging wordt zo- 
wel de werkgelegenheid bij de 
VREK zwaar aangetast als dat 
van het specifieke ontwikke- 
lingswerk ten behoeve van de 
onderwijsvernieuwing in o.a. 
Oud-West tot een onaanvaard- 
baar m inim um  wordt terugge- 
draaid
Wij vragen hierbij ook uw steun 
om de gemeenteraad te overtui- 
gen dat deze bezuinigingen niet 
door mogen gaan. Wellicht 
heeft ٧ ons pamflet al onderte- 
kend in het buurthuis, op school 
of wijkcentrum. Zo niet, loopt ٧ 
dan even binnen om dit alsnog 
te doen! Uiteraard kunt ٧ ook 
een briefkaartje sturen met uw 
handtekening. Adres: ABC-AC- 
TIETEGEN BEZUINIGINGEN, 1e 
Nassaustraat 5,1053 BD Am- 
sterdam.

NEDERLANDSE LES VOOR
BUITENLANDERS

Derslerde, Hollandaca dilini, 
konuşmasini okuma ve yazma- 
sini öğrenebilirsiniz.
Dersler:
1. Erkekler iöin:
perşembe akşamlar؛ saat 7.30 
da Nova Zembla str. 90/a’ da. 
Kayitlar her p e rş ^ b e  akşami 
ayni gevre evinde.
2. kapinlan için:
Sali akşamlar؛ saat 7.30 da 
Westzaanstr. 63 ’ da Kayitlar her 
sali akşami ayni gevre evinde.

Yabancilar için Hollandaca 
dersleri

¥abanci Mahalle sakinleri çevre 
evlerinde Hollandaca ögrenebi- 
lirler.
5 mart’tan itibaran yeni dinley- 
-çilerimiz siniflarda yerlerini ala؛

Dersleri HTIB ve KMAN gibi 
demokratik yabanci örgütleri ile 
işbirliği içinde olan gönüllüler 
veriyor.

Inschrijving kan iedere donder- 
dagochtend.
2. voor vrouwen: 
Dinsdagavond ٠٨٦ half acht, 
Westzaanstraat63.
©ok hier dinsdagavond inschrij- 
ving. De kosten zijn /  1,25 per 
keer.

se organisaties, zoals HTIB en 
KMAN.
In de lessen oefenen we het 
spreken, lezen en schrijven van 
de Nederlandse taal.
De lessen zijn:
1. voorm annen: 
Donderdagavond om half acht, 
Nova Zemblastraat 90a.

Buitenlandse buurtbewoners 
kunnen in het buurthuis Spaarn- 
dam Nederlandse lessen vol- 
g e n .
Vanaf 5 maart kunnen nieuwe 
deelemers worden geplaatst.
De lessen worden gegeven door 
vrijw illigers in samenwerking 
met democratische buitenland

ه؛ ئ ء ق خ م

>قتتتج
'■***,m مم م أصسء ,— ٦٠. .ص 'راااما

إ

Al lang ؛؛ا er ongerustheid en onzekerheid over de realisering van 
voorzieningen in de woonom geving van de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt. De projectgroep heeft zelfs een tijd  lang geen 
overleg met de buurt hierover w illen voeren omdat toch geen ga- 
ranties konden worden gegeven voor de uitvoering van allerlei 
projecten. Er waren veel planningen, tekeningen, toezeggingen en 
besluiten, m aarerw asgeen geld.
Resultaat: geen uitvoering van herprofileringen, geen aanleg van 

groenvoorzieningen enzovoorts.
Houtrijkstraat en Spaarn- 
dammerdijk. Hiervoor zijn a! 
vele plannen gemaakt. De 
oude fabriek is een tijd  gele- 
den gesloopt. Over de inrich 
ting w ordt ٨٧ met de buur- 
torganisatie overlegd;

— de walm uur bij de Lemaire- 
gracht aan de Nova Zembla- 
straat; h ieroverzijnookalve- 
Ie besluiten genomen, nu is 
e ^ in d e lijkg e ld vo o r:

Op voorstel van de projectgroep 
heeft B e n W n u  besloten tc t het 
beschikbaar stellen van geld 

ل ٧٥٠٢ و  volgende projecten;
—  sloop silo gebouw aan de 

Zoutkeetsgracht om daar 
woningen te kunnen gaan 
bouwen. De sloop start in fe- 
bruaria.s.;

de tunnel van de Zaanstraat 
naar het Westerpark (start 

(;1981 uitvoering april 
herprofilering □irk Hartogh- 

een speel- ،٧٧٠٢؛؛ straat: er 
straat aangelegd (uitvoering 

(;reeds gestart GEEN BEZUINIGINGEN OP 
ONDERWIJS DUS OOK 
NIET OP ABC VLAKBIJ 
VREK
Met bovenstaande kop is in de afgelopen weken een pamflet ver- 
spreid overde op handen zijnde bezuinigingen bij hetABC. Opnieuw 
wordt hetABC bedreigd met het inleveren van arbeidsplaatsen. Het 
m inim um  voorzieningenniveau wat ooit gesteld is op 195 arbeids- 
plaatsen w ordt in 1981 met een vierde deel teruggebracht. Concreet 
betekent dit dat tussen de 36 en 39 plaatsen niet mogen worden op- 
gevuld.
©m hieraan nog meer bekendheid te geven hebben w ij een persbe- 
richt opgesteld wat hiernaast is afgedrukt. W ij stellen het zeer op 
prijs als in het eerstvolgende num m ervan uw wijkkrant (nieuws) dit 
^ h r i c h t w o r d t  opgenomen.

PERSBERICHT
standighedenwaaronderkinde- 
ren in de buurt opgroeien.
Dit doet het ABC sinds 1971 en 
hoewel al veel is bereikt, nemen 
de onderwijsproblemen in w ij- 
ken als ©ud-West nog steeds

—  weinig voorzieningen in de 
mees؛e buurten;

—  de stadsvernieuwing komt 
nog maar moeizaam op 
gang;

— grote toestroom van buiten- 
landse kinderen.

Om deze problemen het hoofd 
te kunnen bieden, zijn veel men- 
sen nodig; ook in hetABC.
Voor de uitvoering van haar 
werkzaamheden heeft hettotale 
ABC de beschikking over 195 
medewerkers (team Oud-West 
17 اأ2ا . van deze 195 arbeids- 
plaatsen mochten er in 1979/ 
1980 25 (vijfentw intig) niet op- 
gevuld worden. Dit leidde tot 
een leegstand van 112ا (ander- 
half) arbeidsplaats in elk team 
van het ABC, dus ook in Oud- 
West.

Geen bez^nigingen op het on-
derwijs in Oud-West, dus ook 
niet op het ABC en VREK. Het 
Advies- en Begeleidingscen- 
trum  voor het Onderwijs (ABC) 
te Amsterdam staat onder zwa- 
re bezuinigingsdruk. Als de ge- 
meenteraad in februari 1981 de 
voorgestelde begroting van B 
en w voor het onderwijs goed- 
keurt, dan moet het ABC het in 
1981 met 1/4 deel van haar mede- 
werkers m inder doen.
Wat is hetABC:
Stichting Advies en Begelei- 
dingscentrum voor het onder- 
wijs in Amsterdam
Wat doet het ABC-team Oud- 
West?
Het ABC-team Oud-West (één 
van de onderwijsbegeleidings- 
teams van het ABC) werkt sa- 
m enm etlagere-enkleuterscho- 
len in de buurt aan verbetering 
van het onderwijs.
Het ABC-team Oud-West w e rk t  
samen met scholen, ouders, 
buurtinstellingen en buurtgroe- 
pen aan verbetering van de om-

ENGELSE LES IN HET
BUURTHUIS

Begincursus: dinsdagmiddag
1400-1530...,r
Vervolgcursus: dinsdagavond

19.30-20.45

donderdag- 
middag 14.00-

?laats: Buurthuis Spaarndam, 
Nova Zemblastraat 90a. Tel.: 
829770.
Kosten: /  16,— per maand; de 
cursussen gaan alleen door bij 
voldoende deelname.

'How do you do?', 'It's nice wet- 
tertoday.'
Iedereen hoort zo nu en dan wel 
een paar woorden Engels, bij- 
voorbeeld van de televisie of 
van toeristen in de start 
In onze lessen zijn we bezig op 
een plezierige manier te leren 
Engels te spreken en te schrij- 
ven.
Dit lijkt moeilijker dan het is. Ook 
al hebt ٧ vroeger nooit Engels 
geleerd, in deze cursus kunt ٧ in 
een kleine groep en in rustig 
tempo alles van begin af leren.

Al 27 jaar in de buurt: de Openbare 
Biblirtheek vanaf 6 maart in een 
splinternieuw gebouw: Spaarn- 
dammerstraat 490

WEERWATSCHOTINDE 
VERBETERING VAN □E 
WOONOMGEVING

Over enkele weken is het zover dat de bibliotheek gaat verhuizen 
naar het gloednieuw pand aan de spaarndammerstraat 490 (Tel 
827026).

Zoals ٧ weet heeft veelvuldig overleg tussen de bibliotheek, de 
buurten degem eentetot deze aanwinst geleid. ٧  zult merken, dat ٧ 
er prettig boeken uit kunt zoeken en dat er in ruime mate gelegen- 
heid is om rustig te zitten lezen.
□e jeugdige lezers zullen zich spoedig thuis voelen in hun eigen 
'hoek'.

©okleent de ru!m tezichgoed om A c t iv ite ite n  metdescholen be- 
te rto t hun rechtte laten komen.

Misschien wordt 1981 dan toch 
een jaar waarover achteraf ge- 
zegd kan worden: toen zat er 
weer s c h o t in de verbetering van 
de woonomgeving.

Harry Nuij,a.p.g. 
Secretaris.

groenvoorziening op het 
binnenterrein tussen de

groenvoorziening rond de 
openbare kleuter- en basis- 
school in de Spaarndam- 
merbuurt. (b itvoering af- 
hankelijk van het plantsei- 
zoen).

—  h e rp ro f i le ^ n g  Z a a n s tra a t 
tu s s e n  ^ e n ^ b ru g s t ta a t  en 
S p a a rn d a m m e rd ijk ,  een 
s tu k je  O o s tz a a n s tra a t en  een
s tu k  S p a a rn d a m m e rd ijk  te -
ramen met de aanleg van 
drains in de Zaanstraat en 
omgeving om dewaterover- 
lasttegentegâân (uitvoering 
gestart);

7



HET VERHAAL VAN DE KاNDERBه ERDERال
Dit is het verhaal over het wel en wee van de Kinderboerderij 
Spaarndam, bestem dvoorbuurtbewonersvan0tot80jaar. Het be- 
g intin1976.
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vorntd zal moeten worden om 
de inspraak op gang te brengen 
over een nieuw te bouwen kin- 
derboerderij in het Westerpark. 
Deze zal volgens de wensen van 
de buurt to t stand moeten ko- 
men.
Daarom stelt het bestuur voor 
om een buurtvergadering te be- 
leggen waar iedereen van welke 
kleur of richting ook van harte 
welkom is, om te komen tot een 
verkiezing van een nieuw be- 
stuur. Alle plaatsen zijn dan va- 
kant. Op deze avond horen w ij 
graag hoeuvindt dat eenkinder- 
boerderij er uit moet zien. Ou- 
ders, denk aan uw kinderen, op 
straat is geen speelgelegenheid. 
Geef ze een kans om werkelijk 
rustig te spelen en door contact 
met de dieren begrip en liefde te 
krijgen voor alles wat leeft en 
groeit.
Belangstellenden kunnen nu al 
reageren bij Kinderboerderij 
Spaarndam, p/a woo Spaarn- 
dam, Knollendamstraat ٦ ٦ , Tel.: 
829773.

Namens Kinderboerderij 
Spaarndam 

c. Thesing, voorz؛«er

en een paardenkraal maken. In 
de vakantietijd bezochten vaak 
40 to t 100 kinderen per dag de 
boerderij. Zij reden paard, bak- 
ten pannekoeken, braadden 
worstjes in vuren. Kortom: het 
was een drukke zaak, die neer 
kwam op een paar mensen die 
de leiding hadden.
Ookveel kinderen van hetvolks- 
tuincomplex waren dagelijks 
op de boerderij te vinden. Het 
betekende echter wel dat een 
paar vrijw illigers een zeven- 
daagse werkweek hadden van 's 
morgens 9 to t 7 uur 's avonds. 
Sinds kort hebben zij nu een 
man to t hun beschikking, die 
d r e e n  gemeentedienstwordt 
betaald en 5 dagen aanwezig is, 
weer een kleine vooruitgang 
dus.
Toch blijven er nog vele punten 
over om uit de problemen te ko- 
men. Het is toch te gek dat drie 
mensen zo'n belangrijke voor- 
ziening moeten trekken.
Het huidige bestuur is dan ook 
van mening, ook gezien de nor- 
men die de gemeente hanteert 
voor kinderboerderijen, dat 
meer mensen uit de buurt mee 
zouden moeten doen en denken 
om deze zaak overeind te hou- 
den en uit te breiden.
Belangrijk hierbij is daterop kor- 
te term ijn een werkgroep ge-

ambtelijke molen terecht kwam. 
Het gehele dierenbestand, dat 
nog privébezit was, moest tóch 
eten. Daarvoor werd met de ge- 
meente een overeenkomst ge- 
sloten, dat zij een bedrag bij zou 
dragen in de voederkosten.
Na veel moeite werd het project 
opgenomen in een rijks- en ge- 
meentesubsidie, die eenmalig 
werd verstrekt aan de buurt, die 
echter nog steeds uitgekeerd 
n^oet worden uitgesmeerd over 
vierjaar.
Doordat de dieren privébezit 
waren ontstonden erw rijv ingen 
met buurtbewoners, die niet 
wisten of zij wel vrij toegang tot 
het terrein hadden. Na lang 
heen en weer gepraat kwam 
eindelijk to t stand, dat de ge- 
meente geld gaf om het totale 
dierenbestand aan de Stichting 
over te dragen. Op dat moment 
was dus de Kinderboerderij 
werkelijk van de Spaarndam- 
merbuurt.
Ondanks deze toestanden zijn 
de activiteiten door kinderen en 
medewerkers toch steeds door- 
gegaan. Zij deden mee met de 
braderie Sinterklaas-optocht, 5 
mei in het Westerpark en maak- 
ten kaasjes.
Buurt- en clubhuis hielpen ٨٦^^ 
zand kruien, tegels leggen, hek- 
ken maken, houtmot scheppen

bedrijven in de buurt. Erwerd af- 
valgraan gegeven en water voor 
de dieren werd in emmers en 
kannen aangevoerd. Kinderen 
reden paard, zigeuners snoep- 
ten van de kippen. Kortom: men 
wasdrukaan het werk. 
Plotseling kwam echter het be- 
richt dat de kinderboerderij 
plaats moest maken voor de 
geplande wegen over het ter- 
rein.
De buurtorganisaties waren het 
er niet mee eens dat allerlei 
plannen met de polder werden 
gemaakt zonder als buurt daar- 
over inspraak te hebben gehad. 
Ze bezetten samen met leden 
van de Kinderboerderij de boer- 
derijvandeR uiteropdeSpaarn- 
dammerdijk.
Na protesten naar het stadhuis 
kwam er een toezegging tot 
stand om een plek verder op het 
terrein beschikbaar te stellen. 
De gemeente maakte tegelpla- 
teaus, verstrekte palen, gaas en 
oud hout en legde waterleiding 
aan. £ ٢ werd weer getimmerd, 
gegraven en hard gewerkt.
Om de zaak niet uit de particulie- 
re sector te halen werd een 
Stichting Kinderboerderij
Spaarndam in het leven geroe- 
pen en een verzoek aan de ge- 
meente om subsidie gedaan, 
dat vervolgens in de beruchte

Op de Spaarndammerdijk was 
een stukje terrein dat alleen ge- 
bruikt werd door een paar men- 
$en ٠٢٢٦ erwattezonnen en voet- 
ballen. Er werd wat onderhoud 
gedaan door beplantingen, 
maar verder gebeurde er niets. 
Tot twee buurtbewoners op het 
idee kwamen om er wat hutten 
en hokjes te gaan bouwen. Oud 
hout was er genoeg in de reno- 
vatiebuurt.
Op duiven en eenden werd in- 
tensief jacht gemaakt, to t onge- 
noegen van de voorzitter van 
een volkstuincomplex, die na 
toestemming te hebben gege- 
ven zijn overtollig eendenbe- 
stand te vangen, to t de ontdek- 
king kwam, dat alle eenden ver- 
plaatst waren.
Het werd een drukke tijd. De OU- 
ders van deze jongens werden 
wat ongerust over het intensie- 
ve werk van de boy's en gingen 
ze helpen. Zij kochten wat bok- 
jes en geitjes, ze plaatsen hun 
duivenhok er op, kochten paar- 
den en noemden het Kinder- 
boerderij Spaarndam.
Het W ijkopbouworgaan
Spaarndam werd gevraagd om 
medewerking, die gegeven 
werd door een verzoekschrift in 
te dienen bij de Gemeente ٥٨٦  
hetterrein niet te ontruimen.
De oprichters wendden zich tot
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Het SAN-Kerstfeest
Zaterdagmiddag 20 decem ber,3uur'sm iddags,Marita en ik(Bep) 
lopen over de Haarlemmerdijk, beladen met kerstballen, slingers 
e□ een kerstboom, want een Kerstfeest zonder BOOM kan hele- 
maal niet.

Een behulpzame tim m erm an zet belangeloos een kruis in elkaar, 
zodat onze spar ste^g  staat. In no-time staat hi] — de boom — er 
stralend opgetuigd bij: het feest kan beginnen. We versieren de 
zaal met vrolijke kerstklokken, kerstservetten en kaarsen. Na nog al- 
lerlei hand- en spandiensten gaan we snel naar huis om onszelf op 
te tuigen.

WERKGROEP PARTICULIERE § £ ٥

TOR_MEDEWERK(ST)ERSGE-ZOCHT 
Al enige keren eerder heeft u e rinde  Aktiekrant iets over kunnen Ie- 
zen : de werkgroep'particuliere sector'van het CW Shoudtzich be- 
zig met de woningen in de buurt, die in handen van particuliere ei- 
genaarszijn (dus n ié tg e m e e n te o fw o n in g b o u ^ v e re n ig in g ) .
In 1979 had een actie tegen horizontale verkoop in de Hembrug-straatsuces, 3 8 0 h^enweonsvoornamel؛ i jkbeziggehouden
met het achterstallige onderhoud aan deze woningen, in het kader 
van, en gesteund door, de stedelijke onderhoudsactie.

bij het koor hebben, met andere 
woorden mannen uit de buurt, 
kom maandagavond om half 9 
repeteren in onze ruimte aan de 
AertvanNesstraat5 l 
Maar terug naar de avond, waar 
de Antilliaanse dansers en d a n - 
seressen een 2e wervelende 
show geven en Otto Sterman 
vertelt een Antilliaans kerstver- 
haal. Dan is er aandacht voor 
een dia-vertoning over hat HA- 
VIN-project, zoals ٧ weet •heb- 
ben w ij als SAN dit project, met 
name de crèche geadopteerd, 
wat inhoudt dat we financiële 
acties houden de opbrengst 
naar Suriname te sturen, □eze 
keerb rach tde lo te rij/ 234,— op. 
Ik w il het publiek hiervoor harte- 
lijk danken namens de SAN en 
de vertegenwoordigster van het 
HA^N-project.
Maar het klapstuk van de a^ond 
vind ik de koto-misi-show. In 
verschillende kleuren en model- 
len showen onze SAN-vrouwen 
de Surinaamse klederdracht op 
swingende Surinaamse 'bigi 
pokoe' muziek, onder begelei- 
ding van het Paloeloe Combo. 
Door de inspirerende muziek en 
het enthousiasme van de vrou- 
wen staan opeens een heleboel 
mensen op en dansen ٨٦^^. Dit 
duurtto t 's nachts2 uur. Dan rui- 
men de vrijw illigers en behulp- 
zame 'gasten' mee de zaal weer 
keurig netjes achterte laten. Om 
half 4 lig ik doodmoe, maar zeer 
voldaan in m ijn bed. Op de vol- 
gende SAN-koffie-ochtend (٧ 
weet het toch: elke maandag 
tussen 11 en 1) hoor ik de ent- 
housiaste verhalen van de SAN- 
leden, staf en vrijwilligers/sters. 
Met hun en uw medewerking is 
ons feest geslaagd geworden. 
Dank aan ٧ allen, aan de samen- 
werkende organisaties: w o o  

Spaarndam, CW ر S,AKZZeehel- 
denbuurtto إ tz iensb ijdeS A N .

Nogmaals de oproep aan alle 
mannen en vrouwen in de 
buurt: kom zingen bij de SAN!! 
Elke maandagavond om half 9 
begint de repetitie in onze ruim- 
te aan de Aert van Nesstraat 5, 
tel. 862255.

Oproep nr. 2:
Dinsdagavond 3 februari om 
half 8 begint de naaicursus/pa- 
troontekenen. De kosten bedra- 
g e n / 10,— per maand.
Komt ٧ langs, of meld ٧ tele- 
fonisch ofpersoon lijkaanopon- 
ze koffie-ochtend, elke maan- 
dagochtend tussen 11en1 uur. 
Te(. 862255.

ben adopteera projectsrefi, bika 
den srananoema na ini Sranan 
abi moni fa nodoefoe bouwwan 
crèche foe den pikin. So, a neti 
disi, SAN ben hoor' wan loterij; 
a opbrengst foe dati ben de 
/  234,— . At na heer' moi, den 
kondre-oema na ini Sranan sa 
de heri tevreden nanga a steun 
foe SAN, GRAN TANGII 
Ma dan, a klapstuk foe a kresne- 
tie: mi jere bigi pokoe (a ?aloe- 
loe combo pré) en wan fe wan 
ala den SAN oema sori den koto, 
jongoe, den djoekoel! Moi, 
m an! Den swietie oema waka na 
a podium en dansi so swingend, 
na wan echts Sranan-fasi, sjek- 
sjek naga den baka-sé. Den mek' 
a publiek so enthousiast en den 
nodig den s'ma u jit foe dansi 
nanga den, so, snel-snel alama- 
la e opo en dansi té toe joeroe. 
Bijna mi fergeti verterie joe dan 
wan foe den SAN-koorleden^e- 
anette,frijari en netig srefi. So, 
a'e trakteer den koto-misi, bika 
dat na wan Sranan gewonte 
toch? Aj, mie keba a piesie disi, 
mi hoop foe sie joe baka moen- 
de-m'manten tap' (( joeroe of 
moendé baka d'na ta' half q. Tan 
toen! a senielfie-oema bef d u sy  
tak ijoeod il

gen muziek. Het publiek re- 
ageert enthousiast en geeft hen 
een warm applaus.
De beurt is nu aan Otto Sterman, 
een Antilliaanse voordrachts- 
kunstenaar, die een beeldend 
verhaal vertelt over de oor- 
sprong van negro-spirituals. De 
zaal luistert geboeid.
Dan treedt ons eigen SAN-ge- 
mengde koor op. Een beetje ze- 
nuwachtig loop ik samen met de 
andere koorleden het podium 
op. Maar dankzij een grondige 
voorbereiding onderleiding van 
onze dirigent Ja g u e s  Valpoort 
(geen onbekende naam onder 
de Surinamers) klinken de gos- 
pelsongs en kerstliedjes helder 
en zuiver. Een welverdiend ap- 
plaus is onze beloning. Een na- 
deel isdat we te weinig mannen

SAN, ibri noende baka dina,tap ' 
half 9, a repetitie e bigin. Wi sa 
bre tie foe je re joedrapé!
Aj, now-now, m'e go moro fara 
nanga a tori foe a kresneti. So- 
ma/San p'sa moro drape?

Otto Sterman tak' tori agen, a 
dansigroepoe dansi wan moro 
les! en wan oema foe o s v  (Or- 
ganisatievan Surinaamse Vrou- 
wen) sori wan slides-show abra 
a OSV-project; HAVIN (Hulpaan 
Vrouwen in N o o d jo e s a b ito c h  
dat SAN steun a project ja, SAN

Half acht: de zaal is open, Ha- 
rold, Marita, Tijno en Cor lopen 
bedrijvig rond om de laatste 
loodjes te leggen aan de voorbe- 
reiding. M ijn taak is het verko- 
pen van de kaartjes en con- 
sumptiebonnen. Een buurtbe- 
woner met zijn kinderen komt 
toevallig langs lopen en vraagt 
me; 'Wat is er hier?' Na m ijn uit- 
leg besluit hij te blijven, hangt 
zijn jas op, betaalt de entree en 
geniet deverdereavondvanons 
feest.
Ondertussen begint het pro- 
gramma: Ena verwelkomt de 
gasten, proffesioneel sprekend 
voor de microfoon op het podi- 
٧ ٨ ٦ .

De show begint met een kleuri- 
ge Antilliaanse groep Kokolischi 
die danst in het ritme van hun ei-

Kwart voor 9 a programma bi- 
gin. Wan foe den vrijw illigsters 
tek' a m icrofoon en taki odi na 
oen alamala. A leg oen uit, sa' 
oen kan verwaktie a kresneti

Fosiwİ5İewanAntilliaansedan- 
si groepoe. Den koto foe den oe- 
ma ben de moi sref'srefie.
So dan, Otto Sterman, wan 
voord rachtskunstenaar, ج ferte- 
rie wan nengre/gospeltorie. A 
kis' wan bigi applaus. 
K and(m am inodenieso),joeno 
sabie dat a SAN zangkoor ben 
repeteer foeroe wikie nanga a 
beroemde edeman (dirigent) 
Jacques Valpoort. So, natuur- 
lijk, a kresneti disi a koor moesoe 
treed op toch? Jongoe, efoe joe 
jere den s'ma singi, den ben de 
so zuiver na toon! Ma, mi wan 
taigi joe wan sani, w i abi man- 
s 'm afanodoe.
So Srananman, te joe lesi a pie- 
sie disie en joe lob! singi, go na

buurt, in stand en leefbaar te
h o u d e n -

MEER PROBLEMEN

De werkgroep particuliere sec 
tor heeft het afgelopen jaar het 
grootste deel van haartijd ؛٨  de- 
ze actie gestoken. Er zijn echter 
nog meer problemen ten aan- 
zien van de particuliere wonin- 
gen in onze buurt, zoals; op en- 
kele plaatsen worden vermoe- 
delijk nog etages (door-)ver- 
kocht;
woningen blijven (oncontro- 
leerbaar?) leegstaan; 
uit het woonspreekuur op het 
CWS blijkt dat er nog veel con- 
flicten tussen huurders en ver- 
huurders voorkomen m.b.t. de 
hoogte van de huurprijs en 
soms betaald sleutelgeld.
(N.B.: het betalen van sleutel 
geld is nooit verplicht; sleutel- 
geld iszE few ett^ ijkve rboden !) 
Een ander groot probleem is het 
illegaal verhuren vanwoningen. 
Woningzoekenden trappen 
daar vaak, wegens de anders 
lange wachttijden, tóch in, vaak 
met hoge overnamekosten en/ 
of sleutelgeld, zonder op deze 
manier enige zekerheid te heb- 
ben om te kunnen blijven.
Om deze zaken te kunnen ver- 
werken heeft de werkgroep 
dringend uitbreiding nodig met 
actieve medewerk(st)ers.
W oont ٧ al of niet in een particu- 
liere woning; heeft ٧ al of niet 
met één van bovengenoemde 
problemen te maken (gehad): 
geeft ٧ op bij het CWS, Spaarn- 
dammerstraat 143, tel.: 825853 
('s ochtends).

bracht enkele liedjes over de 
strijd van de Portugese bevol- 
king. Veel informatie-materiaal 
werd er aangeboden door het 
IKV en de N-bom werkgroep; 
daarnaast was er de tentoon- 
stelling 'Vorm ing voor vrede'. 
(Het poppentheater kon wegens 
ziekte van een van de speelsters 
helaas niet doorgaan.) Een Ie- 
vendige discussie over de stra- 
tegie van de Vredesbeweging 
zorgde tenslotte voor een ge- 
slaagde middag.

Blijf je verzette□
De bedoeling van deze Vredes- 
middag ^٨١ de talloze tegen- 
standers van de atoombewape- 
ning op deze manier nauwer bij 
het werk van de Vredesbewe- 
ging te betrekken is helaas niet 
gelukt. De circa 25 aanwezigen 
h o o rd e n  voor h e t merendeel al 
tot de actieve kern. Dat neemt 
niet weg dat deze Vredesmid- 
dag toch voor ons een stimulans 
is geweest om actief door te 
gaan. We roepen daarom alle 
buurtbewoners op om aan de 
komende activiteiten van de 
Vredesbeweging deel te nemen 
teneinde de kernwapenwed- 
loop te stoppen, zodat de oor- 
logsdreiging afneemt.

^ ١١١١٠٨؛  de organisatoren 
Rein de Jong.

ONDERHOUDSACTIE

Nog ong, 20% van het totale 
aantal woningen in onze buurt is 
in handen van particuliere eige- 
naars. Hiervan is verreweg het 
grootste gedeelte in ernstige of 
m inder ernstige mate verwaar- 
(oosd. Soms is dit aan de voor 
of achtergevel te zien, soms zijn 
de klachten و ا ءا سم  binnen merk-

Voor bewoners van particular« 
huurwoningen vormden de on 
derhoudsklachten een reden 
om in 1 ة8ه  (soms al voor de zo 
veelste keer) de huurverhoging 
te weigeren.
Van deze bewoners hébben 30 
aan de u itn o d ig in g  van het CWS 
en de Rechtswinkel gehoor ge- 
geven, deze mensen zijn nu in 
contact met een advocaat.
Deze advocaten, die stedelijksa- 
menwerken met de rechtswin- 
kei hebben in totaal over heel 
Amsterdam nu ong. 80 van deze 
zaken !٨ behandeling, die on- 
langs, op 21 januari, gelijk van 
start zijn gegaan. Al in '79 en '80 
hebben in enkele buurten pro- 
cessen plaatsgevonden tegen 
huisbazen die hun bezit ver- 
waarlozen, waardoor de bewo- 
ners van onderhoudsgebreken 
te lijden hebben. Deze zaken zijn 
alle gewonnen.
Het is te hopen dat niet alle huis- 
eigenaars via de Rechter ge- 
dwongen behoeven te worden 
om het verplichte onderhoud 
aan hun woningen teverrichten, 
maar dat ze, vooruitlopend op 
deze uiterste maatregel, uit ei- 
gener beweging meer zullen 
doen om het woningbestand in 
Amsterdam, dus ook in onze

In de discussie ging het om de 
vraag hoe we de mensen kun- 
nen informeren over de toena- 
me van het gevaarvan een kern- 
oorlog. Dat gevaar groeit door 
de nieuwe atoomstrategie van 
de Verenigde Staten, waarbij de 
atoomdrempel w ordt verlaagd 
en waarbij Europa het eerste 
slachtoffer w ordt van een kern- 
oorlog. Deze informatie aan de 
mensen moet ertoe leiden dat 
dit jaarweereen grote massabe- 
weging het onmogelijk maakt 
de levensgevaarlijke atoomra- 
katten in ons land te zetten. 
Daardoor zal de international^ 
vredesbeweging ook versterkt 
worden.

Stop de atoom- 
rakette□
Nu weerorganiseerdende'Stop
de neutronenbom werkgroep’ 
en het Interkerkelijk Vredesbe- 
raad in samenwerking met het 
WOO Spaarndam en het Buurt- 
centrum Spaarndam op zondag
21 december een Vredesmid- 
dag in De Schroef. Door de aan- 
wezigen werd deze middag erg 
gewaardeerd. In een intieme 
kerstsfeer zagen we op films het 
verloop van de kernwapenwed- 
loop en de groeiende massabe- 
weging daartegen. De Portuge- 
se zanger/gitarist Antonio Bea

20 DECEMBER 1980: 
KRESNETIE-FESA
Aj baja, a ben de swietie na SAN, oen dansi, oen singi, bigi prisiri! 
Nan ben de drapé, roti nanga nassi (nassi foe den p'tata s'ma) swie- 
tie bojo, Ala den sani tesi boen kefaluk!!
A iti joeroe a fesa bigin; wan fo,e wan, toe foe toe, Sranan pipel. An- 
tillianen nanga bakra s'ma kon insé. (Joe sabi toch, sa 'j'e  bedoel te 
j'e taki SAN?)

VREDESMIDDAG IN □E 
SPAARNDAMMERBUURT
Het w ordt al een traditie om met Kerstmis in de Spaarndammer- 
b u u ^ e n m a n i f t s؛ ta t ie v o o r ^ V r e ^ e ^ d e n . ln 1 9 7 9 w a s e r e e n  
grote fakkeloptocht tegen de atoomraketten met een discussie- 
avond in het Polanentheater. Ook was er een kunsttentoonstelling 
over onderdrukking, fascisme en herbewapening.



NIEUWE WERKGROEP WOONOMGEVING STRIJDT VOOR 
EEN LEEFBAARDERE SPAARNDAMMERBUURT ;'''
Al vele jaren lang wordt er door een groot 
aantal mensen gewerkt, aan het verbeteren van 
de woonomgeving in de buurt.Deze inspanningen 
hebben in vele gevallen geleid tot resultaten. 
Daarbij valt onder andere te denken aan het 
Zaanhof, het Spaarndammerplantsoen en het 
verbreden van de stoepen, waardoor er meer 
ruimte voor voetgangers isontstaan. De laatste 
suksesvolle aktie was het drempelvrij maken 
van de trottoirs, nodig voor mensen in invalide 
wagens.
Maar er is nog veel te doen. Belangrijk is bv. 
het verkeer, vooral de IJ-boulevard en de 
levensgevaarlijke situatie voor voetgangers 
en fietsers in de Spaarndammerstraat؛
Het alternatieve tracee voor de IJ-boulevard 
moet 20 snel mogelijk uitgevoerd worden.
Ook moet het verkeerscirkulatieplan uit 1978 
eindelijk eens gerealiseerd worden.
De werkgroep houdt zich ook met andere zaken 
bezig, zoals de groenvoorziening, de vervuiling 
van de buurt, het parkeerprobleem en de 
veiligheid van voetgangers en fietsers.
Elders in dit nummer staat de aankondiging 
van ons nieuwe spreekuur vermeldt, u kunt daar 
terecht voor klachten, ideëen of informatie, 
u bent van harte welkom , natuurlijk helemaal 
als u in de werkgroep wilt meedraaien؛
Kom gerust eens langs.

DE NIEUWE WERKGROEP 
WOONOMGEVING GAAT EEN 
SPREEKUUR HOUDEN
Als u klachten heeft, 
of informatie wilt over 
zaken die betrekking 
hebben op de woonomge- 
ving, dan kunt u daar- 
voor tweemaal in de week 
terecht op het Wijkcen- 
trum in de Knollendam- 
straat.Het spreekuur 
wordt gehouden op: 
maandag: 13.30-15.30 
donderdagavond:

19.00-20.00 
Iedereen is van harte 
welkom!

AVER؛ -KERSTAVOND K 
JAS€I-UB SPAARNDAM

Onze ker$tav©nd begcn in de 
sportzaal van Kcneko; de ont- 
vangst daar was sfeervol.
Het begon met koffie en gebak, 
daarna moesten de beentjes 
van de vloer, onder leiding van 
de Norbert Band. Dat lukte won- 
derwel meteen voortreffelijk en 
dat is de hele avond zo geble- 
ven, to t ongeveer half twee.
De tombola, de kerstpaketten, 
de drankjes, alles werd voortref- 
felijk verzorgd door de mensen 
van de sportschool Koneko. Hier 
zijn w ij, als bestuur van de kla- 
verjasc^b ontzettend dankbaar 
voor, daar w ij ze lfn ietzo 'n grote 
zaal beschikbaar hebben.
Al met al hebben we een avond 
gehad waar iedereen met 
vreugde op kan terugzien.

Het hestnnrvan 
klaverjasc^b 

Spaarndam

TENTOONSTELLING 
٩٥ JAAR STADSVERNIEUWING

functioneren van de buurtae- 
richte bejaardenvoorziening, de 
Bogt en de Westerbeer en een 
groot aantal andere voorzienin- 
gen.
Echter een aantal zaken heeft de 
gemeente systematisch laten 
liggen, zoals de aanpak van de 
particuliere sector, verkeers- 
overlast in de buurt van de ٧ - 
boulevard en het doorgaande 
verkeer in de Spaarndammer- 
straat en de onbetaalbare stook- 
kosten van de gerenoveerde 
woningen van het Gemeentelijk 
W oningbedrijf aan de Zaan- 
dammerplein.
De tentoonstelling 10jaarstads- 
vernieuwing in de Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt wor- 
den gehouden in de denksport- 
ruimte van het sportcentrum 
Bredius aan de Zaanstraat 353.

De openingstijden zijn:
Vrijdag 20 februari: 19.15 uur-
21.00 uur.
Zaterdag 21 februari: 10.00 uur- 
16.30 uur.
En verder: zondag 13.00 ٧٧٢-

16.30 uur.
woensdag 13.00 
uur-16.30uur. 
zaterdag 13.00-
16.30 uur.

De tentoonstelling zal geopend 
zijn to t half april.

De redactie

vernieuwing hebben plaatsge- 
vonden in beeld worden ge- 
hra^ht
De stadsvernieuwing beteken- 
de voor de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurters de afgelo- 
pen 10 jaar zeker niet alleen 
mooie gerenoveerde woningen 
en prachtige schoongespoten 
gevels, maar veeleer de strijd, 
die de buurt heeft moeten voe- 
ren om een betaalbare en buurt- 
gerichte stadsvernieuwing te re- 
aliseren. Deze bewonersstrijd 
heeft in vele gevallen duidelijke 
resultaten opgeleverd, zoals de 
vergelijkingshuren voor de ge- 
renoveerde woningen, de zgn. 
Spaarndammerbuurthuren, het

Op vrijdag 20 februari om 19.15 
uur w ordt in de denksportruim- 
te van het sportcentrum Bredius 
aan de Zaanstraat 353 de ten- 
toonstelling 10 jaar stadsver- 
nieuwing geopend.

De feestelijke opening van deze 
tentoonstelling zal verricht wor- 
den door de heer H. Curière, 
oud-voorzitter CWS en wethou- 
derL. Kuypers.
Op dezefototentoonstelling met 
o.a. werk van fotograaf T. Om- 
loo zullen aan de hand van een 
drietal thema's, het wonen, de 
woonom geving en de voorzie- 
ningen de veranderingen, die er 
؛٨  de buurt mede door de stads

VERKEERSPROBLEMEN
Vaak lees je in de Aktiekrant dat de Spaarndammerstraat onleef- 
h a a r is
De grote hoeveelheid auto's die daar doorheen rijden, en daarbij 
nog de dubbel geparkeerde auto's, brengen deze overlast metzich 
mee. Het lijkt m ij terecht dat daar iets aan gaat gebeuren. Echter, 
het alleen afsluiten van de Spaarndammerstraat brengt wel ver- 
gaande gevolgen met zich mee voor andere straten.
Hierbij denk ik onder andere aan de nog zwaardere belasting van 
de Spaarndammerdijk en deTasmanstraat, en door het nemen van 
sluiproutes ook van andere straten.
De Spaarndam merdijk^asm anstraat zijn nu al te zwaar belast, en 
ook d it gedeelte behoort tot de Spaarndammerbuurt.

Het zal nodig zijn dat degene die verantwoordelijk is voor het ver- 
keersbeleid niet alleen het probleem Spaarndammerstraat aan de 
orde stelt, maar alle facetten van het probleem voor de hele buurt. 
Vragen w ij ons wel eens a fw a t het verkeerscirculatieplan eigenlijk 
opgeleverd heeft?
Functioneert het wel zoals verwacht was?
Het lijkt erop, dat hier nog wel wat aan mankeert: de auto's rijden 
m eerdoorde buurtdan nodig is.
Een voorbeeld: als je vooraan in de Hembrugstraat moet zijn, dan 
mag je daarvanafde Spaarndammerdijk niet inrijden . ل و  bent dan 
verplicht om vanaf de Tasmanstraat, de Knollendamstraat (via de 
Spaarndammerstraat) in te rijden, waar je haast niet inkomt van- 
wege de dubbel geparkeerde auto's. Doorde Polanenstraat, en uit- 
eindelijk de Hembrugstraat ؛٨ . Zo rij je door meer straten, wat voor 
deze wegen een dubbele verkeersbelasting betekent.
Doordat de wegen versmald zijn, is er, mede door parkeerproble- 
men (hetdubbel parkeren)voord e fietsershaastgeen ruim tem eer 
en moeten zij met veel gevaar voor zichzelf overal doorheen man- 
oeuvreren.
Tevens wekken deze smalle wegen agressiviteit van vele bestuur- 
ders van auto's op, wat weer verdere nadelige gevolgen heeftvoor 
mede-weggebruikers.
Ik vraag mij af, lopen we niet te veel achter dat aan, wat door de 
ambtelijke projectgroep is aangedragen, in opdracht van het ge- 
meentebestuur?
Denken en ontwerpen we zelf genoeg plannen, terverbetering van 
al deze situaties?
Bredere wegen met schuin insteek-parkeren zou bijvoorbeeld 
meer ruimte geven, en daardoor meer parkeergelegenheid. Hier- 
door komt er ook ruimte voor fietspaden vrij (een suggestie).
Deze en andere mogelijkheden zouden besproken moeten worden 
om tot een goede oplossing te komen.
Je kan niet botweg zeggen: de auto e ru it— we leven toch in de 20e 
eeuw! Verderhierover schrijven heeft geen zin, en lost ook niets op. 
Wat er mijns inziens moet gebeuren iseen goed gesprek tussen en- 
kele mensen van het CWS, het w o o  en een paardeskundigen, zo- 
dat er een goed alternatief ontstaat dat aan de buurt voorgelegd 
kan worden.
In afwachting, F. Beetstra

UithetjanuarinummervanhetMagdalenabulletin1981

NIEUWS UIT DE BUURTEN
ANONIEME BRIEF
lndeAktiekrantvoordeSpaarndam m erbuurtvandec.1980opblz. 
4 lezen w ij 'n stukje, waarin een zeker M. Vaguszijn ongenoegen uit 
over het Magdalenabulletin. Vagus had onze redaktieeen ingezon- 
den brief aangeboden, waarin hij o.a. pleit voor kerkdiensten in De 
Bogt, waaraan de bejaarden aldaar behoefte zouden hebben. Uit 
angst voor heilige huisjes zou deze brief niet zijn opgenomen.
We hebben getracht persoonlijk contact met Vagus op te nemen. 
Dit was onmogerïjk, want Vagus bestaat niet. Het bleek een schuil- 
naam te zijn van iemand, die niet met open vizier strijdt.
We staan verwonderd over, dat de Aktiekrant dit anonieme stuk 
wel heeft opgenomen. Gaan w ij als buurtgenoten via de krant zo 
met elkaar om? We hebben ergeen behoefte aan op deze plaats ie- 
mand te antwoorden, die zichzelf niet bekend w il maken. ٧  leest en 
beoordeelt bedoeld stukje zelf maar. u moet er wel bij weten, dat 
Marcel van Tilburg (Spaarndammerdijk 7") hier achter zit.
Ter algemene informatie delen w ij ٧ verder mee, dat de pastorale 
zorg in De Bogt met de nodige zorg en in overleg met de gezamen- 
lijke kerken in onze buurt met de Directeurvan De Bogt is geregeld. 
Vanuit de kring der ons bekende bejaarden heeft ons to t nu toe 
geen enkele klacht bereikt. Voor autovervoer i.v.m. kerkdiensten 
w ordt gezorgd.
Overigens komen w ij t.z.t. graag eens terug op onze contacten in 
De Bogt.

adres van iemand, die hier dan 
wel achter zal zitten. Zó gaat de 
Aktiekrant nooit met buurtbe- 
woners © ؛٦٦ , Voor ons blijken de 
heilige huisjes eens te meer 
droevige —  misschien wel 
schijnheilige —  huisjes. Rond- 
om de Kerstdagen hebben w ij 
nog geprobeerd een pastorale 
zorger te benaderen. NER- 
GENS. Ondertussen weten w ij, 
dat diverse buurtbewoners zich 
oprecht zorgen blijven maken 
over het reilen en zeilen van en 
in de Bogt en dat is ons wel een 
zorg. Want het is een voorzie- 
٢٦١٢١̂ , die er alleen is gekomen 
door initiatieven en acties van 
Spaarndammerbuurters. Een 
kwestie van democratisch be- 
heer van gemeenschapsvoor- 
zieningen. Magdalena Parochie, 
Spaarndammerstraat no. 9 
denk eens mee.

Redactie

Bovenstaand artikel stond in het 
Magdalenabulletin. W ij hebben 
de genoemde brief opgenomen 
onder vermelding van een 
schuilnaam om de volgende re- 
denen. Het is niet zo zeer een 
brief van één persoon, maareen 
verwoording van diverse klach- 
ten over het bejaardenhuis 'De 
Bogt'. Echt gehoord en op- 
geschreven. Helaas w illen deze 
mensen ook niet bij naam in een 
brief, pamflet of wat ook ge- 
noemd worden. De redactie be- 
houdt zich zelf het recht voor om 
wel of niet een brief zonder 
naam of met schuilnaam op te 

٢١^٨١^٢١ . W ij beantwoorden wel 
een brief of artikel van iemand, 
die zichzelf niet bekend w il ma- 
ken. Zo ٧ leest. Dit is ons beleid. 
Magdalena heeft er geen be- 
hoefte aan iemand te (be)ant- 
woorden, die zichzelf niet be- 
kend w il maken. Maar insin■»- 
eert wel en noemt een naam en

٠٠
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VERVANGENDE NIEUWBOUW 
IN DE DE ٧ . HEEMSKERCK-
STRAAT

ROMMELMARKT IN DE 
BUURT

De opbrengst is ٧٠٠٢ het buurt- 
en clubhuiswerk in de Zeehel 
denbuurt en iedereen die spui- 
len brengt, krijgt hiervoor 2 gra- 
tis consumptiebonnen, die op 
de middag van de markt ge- 
bruikt kunnen worden.
De 1e rom m e lm ^k t ؛ء  op 29 ja- 
nuar ؛ ٧^٠٦ 4-2  uur in 't Turfschip 
g e h o d e n . ٧  kunt elke dag bin 
nenlopen ٥٨٦ spullen te bren- 
gen. (Roggeveenstraat 12).
Als het succesvol blijkt is het de 
bedoeling ٥٨٦ dit maandelijks te 
doen. Breng allemaal uw onge- 
bruikte ؛;pullen, ٧ maakt er ie- 
mand anders blij mee.

DeRommelgroep 
٥١٨٧, Mevr. Bruckman, Ria, Ger- 
da, Jannie, Mevr. Stoovelaar, 
Mevr. S lo t, Marga en Myriam

Beste buurtgenoten, w ij hebben 
het plan bedacht, om in onze 
buurt met een rommelmarkt te 
beginnen.
In d e ze  d u re  tijd, w a a r in  we ons 
geld hard nodig hebben voor 
onze dagelijkse dingen, lijkt het 
ons een goed idee, dat ٧ het een 
en ander in het buurthuis kunt 
kopen tegen lage prijzen.
□ ٨٦ te kunnen starten met de 
markt, moeten we natuurlijk 
eerst diverse materialen heb- 
ben. W ij vragen dan ook ieder- 
een die spullen over heeft, die 
toch niet gebruikt worden, deze 
in te leveren bij 'De Piraat'. We 
kunnen alle؟  gebruiken zoals; 
kleding, huishoudelijke arfike- 
len, klein meubilair, speelgoed, 
antiek en verder alles wat ٧ kwijt 
w ilt. De spullen moeten wel in 
redelijke staat zijn.

Doe mee met de Speelothaek ؛٨
de

Kerstmis 1981

Zoals iedereen !٨ de buurt al wel gezien zal hebben, wordt de V. Heemskerck- 
straat opdiï  ̂ >m ent ontsierd door twee 'gaten': een e؟ ht kant-en-klaar gat en 
een gat ؛٨  wording, waar nog gesloopt wordt.
١٨ deze gaten worden zeer binnenkort 25 woningwetwoningen (waarvan één 
zgn. rolstoelwoning) en één HAT-eenheid (wooneenheid voor alleenstaanden 
en fttteepersoonshuishoudens) gebouwd.

Herman Sier,
Gemeentelijke □ienst Volks- 
huisvesting

te kopen, met de gok dat ze voor 
jaren bijna ongebruikt in de kast 
blijven liggen.
Daarnaast kunnen de kindarın 
er met elkaar leren spelen, om 
dat ze daar in onze vaakte kleine 
huizen meestal weinig kans toe 
hebben.
Door verschillende ouders is in- 
middels de wens to t zo'n voor- 
ziening in onze buurf te komen 
naar voren gebracht. En in het 
kader van het Bijzonder Regio 
naai Welzijnsbeleid hebben w ij 
als buurt de mogelijkheid gekre- 
gen ٠١٦٦ zo 'nvoorzieningte reali- 
seren. W illen w ij echter zo'n 
voorziening krijgen, dan zullen 
w ij ه و و آ  zelf و وا  ouders onze 
schouders onder moeten zetten. 
Dat zal in het begin best wat tijd 
kosten, maar ook veel voldoe- 
ning, ais je ziet hoe zo'n voorzie- 
ning kan fu n c tio n a ry س. ه ا ه- ا ء  
w e  het m etz'n allen doen, dan ؟؛ 
het nog leuk ook!
We staan aan het begin, dus we 
kunnen de speelotheek naar on- 
ze eigen ideeën opzetten. 
V oodw ekgroepSpeelo theek 
Zeeheldenbuurt kunt ٧ zich aan- 
melden bij;

Gerda Lasschuit
Van Heemskerckstraat 12
Tel.: 254664

Dit ontwerpteam heeft zich in 
eerste instantie beziggehouden 
met het opstellen van een pro- 
gamma van eisen en het kiezen 
van een architect. Na het hou- 
den van een excursie metalle Ie- 
den van het ontwerpteam naar 
een aantal stadsvernieuwings- 
projecten van verschillende ar- 
chitecten vie! de keuze op archi- 
tectenbureau Treffers en Polgar. 
maart 1981.
Start van de sloop van de graan- 
silo: half februari 1981.
Start bouw ter plaatse van de 
graansilo: beginjuni 1981. 
©plevering van de nieuwe WO- 
ningen in de V. Heemskerck 
straat; rond begin maart 1982. 
Oplevering van de nieuwe WO- 
ningen aan de Zoutkeetsgracht: 
j i ! İ ! /a ııg i)g tn s 1 Q a ?

Een kleine ver- 
traging
Hoewel de start van de n ip ii^ - 
hnuw in de V. Heemskerckstraat 
g e p ! ^ w c p 1 6 f e b r u a r  -kun,؛
nen we toch niet vóór begin 
maart de eerste paal slaan. Dat 
heeft twee redenen:
Ten eerste omdat de laatste be- 
woners niet bereid waren te ver- 
trekken, en gerechtelijk pas per 1 
februari gedwonen kunnen 
worden, zodat daarna pas het 
laatste stuk gesloopt kan ٥٢١̂ - 
den.
Ten tweede omdat het plan ter 
Visie moest liggen to t 15 janurf, 
zodat eventuele bezwaren kon- 
den worden ingediend. Daarna, 
a!s er geen bezwaren zijn, wordt 
hetp lantergoedkeuring naarde 
Provincie gestuurd, en pas daar- 
na kan er gestart worden.
Door de koppeling van het pro- 
ject V. Heemskerckstraat aan het 
project graansilo, waaraan pas 
op het laatste moment subsidie 
werd toegekend door het Rijk, 
kon deze tervisielegging pas zo 
laat geschieden. Overigens 
goed nieuws: £ ٢ zijn geen be- 
zwaren binnengekomen,dusde 
aannemer kan de palen bestel- 
len, en de eerste gaat rond begin 
maart in de V. Heemskerckstraat 
degrond in .
Produktiestroom, het bouwbe- 
d rijf dat ook de renovatie van de 
K en ا  blokken uitvoert, gaat ook 
de beide projecten V. Heems- 
kerckstraat en Zoutkeetsgracht 
uitvoeren. Tot nog toe zijn de er- 
varingen met dit bouwbedrijf 
positief;laten we hopen (en er- 
voorzorgen) dat dit zo blijft. 
Tenslotte nog dit: De nieuw- 
bouw in de V. Heemskerckstraat 
en de Zoutkeetsgracht zal onge- 
tw ijfe ld enige overlast met zich 
meebrengen voor de buurtbe- 
woners. Maar daartegenover 
staat, dat dan na zo'n anderhalf 
jaar, de Zeeheldenbuurt weer 
zestig gloednieuwe woningwet- 
woningen rijkerzijn.

Speelotheek, wat is dat?
Zou het een bibliotheek voor 
spelletjes zijn?
Nou, niet helemaal!
Het ؛ة  ook een r u i m t e  waar de 
kindeten kunnen spelen en de 
vaders en moeders kunnen zien, 
in welk؟  spelen hun kinderen 
echt plezier hebben. De kinde- 
ren kunnen spelen uitproberen, 
die vaakte duur zijn ٠٨٦ zomaar

de projecten gelijk blijven lopen, 
en hoewel het tot het laatste mo- 
ment onzeker is gebleven, ziet 
het er nu toch naar uit dat tege- 
lijk met de start van de bouw in 
de V. Heemskerckstraat, de 
sloop van de graansilo plaats zal 
vinden.
De bouw ter plaatse van de silo 
zal dan rond juni 1981 een aan- 
vang ٨^ ^ ^٢١ . Nog wat meer ge- 
gevens over de tijd  die het alle- 
maal in beslag zal nemen:
Start van de bouw in de V. 
Heemskerckstraat: rond begin

en Zeeheldenbuurt, de bewo- 
ners van de gesloopte wonin- 
genenhetAKZ.
Ëind 1979 viel de beslissing tot 
sloop en vervangende nieuw- 
bouw ter plaatse van de V. 
Heemskerckstraat 9 t/m 17 en 23 
t/m 31 .E ris  toen een ontwerpte- 
am van start gegaan, bestaande 
uit gemeente-ambtenaren, toe- 
komstige bewoners van ht 
nieuwbouwproject, AKZ en ver- 
tegenwoordigers van de op- 
drachtgever, woningbouwver- 
eniging Eigen Haard.

Het programma van eisen, dat 
als het ware een soort opdracht 
omschrijft aan de architect van 
wat er gebouwd moet worden, 
is gemaakt voor zowel de gaten 
in de v. Heemskerckstraat als 
voor de plaats waar nu nog 
(maar niet lang meer) de graan- 
silo staat, aan de Zoutkeets- 
gracht.
De hele plavorm ing is voor bei-

De direct omwonenden hebben 
eigenlijk pas sinds kort iets van 
dit project gemerkt, namelijk 
pas sinds de start van de sloop- 
werkzaamheden, rond n o v e m - 
ber vorig jaar. Maar dat w il niet 
zeggen daternietsaan isvooraf- 
gegaan.
Al sinds begin 1979 is er overleg 
geweest tussen de ambtelijke 
projectgroep Spaarndammer-

ءمحا,

اص

Bedankt mensen die zich daar- 
voor ingespannen hebben. Ik 
hoop kerstmis 1981 weer mee te 
maken.

Danku

Mevr. Pruim

Namens velen w il ikalle mensen 
bedanken die de 1e kerstdag 
voor ons hebben verzorgd.
Het was van 's morgens tot 's 
avonds in één woord af. Het is 
voor velen van ons een fijne dag 
geweest.



UITGAVE VAN HET AKTIEKOMITEE ZEEHELDENBUURT

Vergaderingen in 
't Turfsch ip  
Roggeveenstraar 12 
te lefoon 247589FEBR 1981krant ٨٢

Aktiekom itee Zeeheldenbuurt.
ل . E e rdhu^en , Barentszstraat 256, 
telef0C>n: 2S5914. Secretariaat: 
G. H. Lasschuit, van Heemskerck- 
strasit 12, Telefoon: 254664,

Spreekuren in de buurt

Het Maatschappelijk Werkteam ٧٠٠٢ 
de Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt. \
Maandag en woensdag van 10.0 0 س  
1 1 0 د  uur. Bokkinghangen, Baren؛sz- 
plein 65. Tel.: 234422.

De W ijkverpleging.
Maandagm iddag van 13.00 to t 14.00 
uur, B©kkinghangen, Barentszplein 
65. Tel.:234422.

□ ٢. Goslinga. Spreekuur iedere och- 
tend van 8.00 to t 9.30 ٧٧٢. Afspraak 
maken: ٧٥٥٢ ٦٦ .00 uur. Bokkinghan- 
gen. Barentszplein 65. Tel.: 234117. 
Av©nd en weekend; Centrale Dok- 
tersdienst.Tel.: 6421 ٦ 1.

De vroedvrouwe Mevr. A. Kuyper. 
W oensdagavond van 19.00 to t 20.00 
٧٧٢. Bokkinghangen, Barentszplein 
65-Tal-: ?3741?■

W ijkpost voor Bejaarden.
Maandag en donderdag van 9.30 tot
11.00 uur. Schiemanstraat 2. Tal ' 
228921.

□ ^ ir ^ - G r th u is m a a ts c h a p p e l i jk
Werk.
Maandagavond van 20.00 to t 21.00 
uur. Loes van Hilten. Roggeveen- 
straat 12. Tel.: 247589.

Opnamekoppel 'Eigen Haard'. 
Dinsdagmiddag van 15.30 to t 17.30 
uur. Barentszstraat 6a. Tel.: ?42775

A ktiekom tee Zeeheldenbuurt. 
Donderdagavond van 20.00 uur to t 
21.00uur.
't Turfschip-Roggeveenstraat 12. Tel: 
247589. Secretariaat: G. H. Lasschuit, 
٧ Heemskerckstraat 12. Tel.: 254664.

Gem. Voorpost Bestuurscontacten. 
Maandag en woensdag van 10.00 tot
13.00 uur. Tasmanstraat 11a. Tel.: 
5523471.

Bewonerscommissie Ken t .  Blokken. 
Dhr. Visser, B ^entszp le in  22 hs.
Tel: 239369.

Bewonerscommissie Bokkinghan- 

Mevr. M, Marcellis, Bokkinghangen 

Tel: 229002.

moeten voeren tegen massa 
ontslagen en voor werkgelegen- 
heid.
Werkloosheid hetekent achter- 
uitgang in je inkomen, steeds 
weer te zitten met de moeilijk- 
heid om weer een dag te vullen. 
Het is een verstoring vanje ritme 
en levenspatroon, voor het hele

Wij zullen met z'n allen ervoor 
moeten waken dat de economi- 
sche achteruitgang afgewen- 
teld wordt op de ruggen van de 
laagstbetaalden. Dat gebeurt al 
te veel. Zij zijn altijd de eerste 
$lachtoffers en mogen niet nog 
verder fijngemalen worden 
door de huidige crisis.

Aktiekomitee
Zeeheldenbuurt

Strijdbaarheid
Tal van gebeurtenissen ا وا ا أ  de 
laatste tijd  in ons land en onze 
stad geven aanleiding tot ernsti- 
ge verontrusting.
De vloedgolf van b ^ r ljfs s lu itin - 
gen, gepaard gaande met mas- 
sale ontslagen heeft het werk- 
loosheidscijfer opgejaagd tot 
ongekende hoogte.
Dat heeft bij vele van onze bewo- 
ners onrust en angst veroor- 
zaakt. Mensen die al vele jaren 
bij een werkgever werken weten 
niet m eerw aarzeaantoe zijn. 
Het spook der werkloosheid 
duikt steeds opnieuw op, mor- 
gen iken de andere weekjij. 
Daarom zullen w ij ons, onge- 
acht onze denkwijze, massaal 
moeten verenigen, en strijd

DE UITBREIDING VAN HET 
WESTERPARK VEREIST 
ONZE INZET
Sinds de roemruchte bezetting van de boerderij in november 1978 
heeft het 2gn. Polderoverleg gefunctioneerd, dat tot doel had om 
te (،omen tot een bestemmingsplan voor de Dverbraker Polders, 
het gebied dat omsloten wordt door de Haarlemmerweg, de 
Coentunnelweg en de oude Zaanse spoorlijn.
١٨ dat overleg hebben bewoners uit de omringende buurten zit- 
ting gehad Van dat overleg is regelmatig verslag gedaan in deze 
Al«iekrant/'t ا!ء س آ،ا .

zaak van lange adem zijn. Ver- 
wacht mag worden dat het GEB 
in 1984 naar haar nieuwe hoofd- 
vestiging op het terrein van de 
Zuidergasfabriek vertrokken zal

W aterdan metdegebouwenzal 
gebeuren die momenteel op het 
terrein van de Westergasfabriek 
staan, is nog een groot vraagte- 
ken. Binnenkort zal gestart wor- 
den met een werkgroep die zich 
bezig zal gaan houden met de in- 
vulling van het terrein en van de 
gebouwen.
Dat het gehele terrein een recre- 
atieve functie zal gaan krijgen, is 
nu reeds in het bestemmings- 
plan vastgelegd. Hoe het er pre- 
cies uit zal gaan zien, ligt mede 
aanu!
Heeft ٧ ideeën, plannen of wen- 
sen voor dat terrein en de ge- 
bouwen, dan zijn deze zeerwelk- 
om. Natuurlijk kunt ٧ zich ook 
opgeven voor de nieuw te vor- 
men werkgroep bij het WOO- 
Spaarndam, Knollendamstraat 
11/13, telefoon 829773.

De redactie

Overbraker-overleg afgesloten

plan een aantal positieve zaken 
vastgelegd, zoals de aanleg van 
een derde voetbalveld van SDZ
aan de Transformatorweg,
waarvan de voorbereidingen in- 
middels gestart zijn, en de uit- 
breiding van het Westerpark op 
hethuidigeGEB-terrein langsde 
Haarlemmerweg.
De realisering van de uitbrei- 
ding van het park zal echter een

Het overleg is momenteel afge- 
sloten. Nog deze maand (januari 
1981) zal het bestemmingsplan 
ter visie worden gelegd gedu- 
rende één maand. In die periode 
kunt ٧ , indien ٧ bezwaren hebt 
tegen het bestemmingsplan, bij 
de gemeenteraad bezwaar-
schriften indienen.
Voor de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt zijn er in het

STADSVERNIEUWING,
LEEFBAARHEID?
STRIJDBAARHEID

Wat de problematiek van de stadsvernieuwing aangaat, ziet en 
voelt men duidelijk dat de overheden dit zoveel mogelijk verhalen 
Op de inwoners van de 19e eeuwse wijken.
In de oude stadswijken blijkt dat men eerder met sloop en renova- 
tie te maken kri^t, op zich een logisch gevolg van vernieuwing in 
de buurt.
Het betekent echter ه ء ا  dat de bewoners uit deze buurten meer te 
maken krijgen met enorme huurverhogingen en dat zij geheel bui- 
ten hun $chuld gepakt worden met een aantasting van hun sociale 
minima.
Voor vele bewoners drukken de nieuwe huren, iedere maand op- 
nieuw, als een zware last op hun bestedingspakket.
Ondanks de beloften van de overheden dat je met een minimu- 
minkomen ook de mogelijkheid moet hebben om in een goede 
woning te wonen, begint dat $teed$ meer op een fata morgana te 
lijken. Ook dit jaar zullen de huren weer met 6% gaan stijgen. En 
daarbij nog eens de verhoogde servicekosten en de dure energie- 
kosten van gas en elektra.
Over de hele linie krij؟jen we dus te maken met enorme hoge 
woonkosten. Het )ijkt ons dat de overheid niet alleen de huren 
moet subsidiëren maar de gehele woonlasten moeten ' 
eerd worden.
Dit zal een keiharde eis moeten worden, niet alleen in de Zeehel- 
denbuurt, maar in heel Amsterdam, □aarzal voorgevochten moe- 
ten worden.

De woonomgeving is belang- 
rijk, dat blijkt uit een rapport, dat 
nog niet is vrijgegeven voor pu- 
blicatie, getiteld: Gezondheids- 
zorg in de grote stad.
Dit rapport is opgesteld door de 
Gemeentelijke Geneeskundige 
en Gezondheidsdienst, hetSoci- 
ologisch Instituut en het Insti- 
t» '"t voor Sociale Geneeskunde 
aan de universiteit van amster- 
dam
Volgens Ir. Habbema van de 
maatschappelijke gezondheids- 
zorg, maker van het rapport, Ie- 
ven de bewoners in oude stads- 
wijken rond het centrum 4 tot 5 
jaar korter als in de zogeheten 
betere wijken (Buitenveldert, 
concertgebouwbuurt, appollo- 
buurt). Volgens de GG&GD 
blijkt de ziekenhuisopname al 
vanaf zuigeling in deze wijken 
belangrijk hoger te zijn als in an- 
dere wijken. Gok zijn er het 
hoogste aantal arbeidsonge- 
schikten.
Over het algemeen sterven 
mensen in oude stadswijken 
sneller aan allerlei aandoenin- 
gen. Oorzaken van de slechte 
gezondheidstoestand zijn o.a.: 
de slechte woonom geving en 
de leefbaarheid in het alge- 
meen, en het dicht op elkaar ge- 
pakt wonen.

Leefbaarheid
De Zeeheldenbuurt, arm aan 
groen, zal in de komende jaren 
voorzien worden van een groot 
aantal bomen en ander groen. 
Bloembakken, bevestigd aan de 
muren van d e H e n l blokken zul- 
len de zomermaanden het ge- 
heel opfleuren, en met een inge- 
cichte speelstraat in de Dirk Har- 
toghstraat zullen veel kinderen 
blij zijn. Een uniek stukje buurt. 
Er worden 2 fasen van het ver-
keerscirculatieplan uitgevoerd,
het pleintje in de Barentszstraat 
w ordt nog verder opgeknapt 
met nieuwe aanplant, en de Ie- 
vensgevaarlijke ventweg bij het 
pleintje gaat verdwijnen. Dit zal 
de leefbaarheid van de buurt ze- 
ker ten goede komen. Maar bes- 
te buurtgenoten, we zullen er 
toch met elkaar voor moeten 
zorgen dat alles knapt blijft. Dus, 
géén fietsen tegen de bomen 
plaatsen, maar in de daarvoor 
bestemde fietsen-rekken. Geen 
vuilnis o fg roo t vuil tegen de bo- 
men en ook niet met je auto ?٥ 
doordrukken dat je de boom be- 
schadigd of scheef drukt.
We weten wel dat het moeilijk is, 
maar we w illen toch met z'n al- 
len met plezier in onze buurt W O -  
nen.
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