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Fototentoonstel- 
ling D'r op of d'r 
onder:

Zo, dat is dan dat. Vele succes- 
sen moeizaam verworven door 
٧ , buurtbewoner. Via acties, ver- 
gaderingen, eisen, demonstra- 
ties. Weest er trots op. Denk al- 
leen maar aan de demonstratie 
van honderden buurtbewoners 
naar het stadhuis om het zwart- 
boek aan te bieden. Het zijn onze 
plannen die zijn uitgevoerd. 
'Zeer democratisch', zou men 
zeggen, echter omdat de ge- 
meente en de instellingen zelf 
geen plannen en beleid hadden. 
Er was geen nieuwe Spaarn-

Gelijk met de sporthal opende 
speeltuinvereniging St. There- 
sia haar prachtig clubgebouw, 
een vreselijk gezellige zaal voor 
allerlei activiteiten. Nu de speel- 
tu in met speelwerktuigen op- 
bouwen en voor de kinderen in 
de buurt is er een pracht speel- 
gelegenheid bij. St. Theresia, 
een goed geleide vereniging 
met een jong, enthousiast en ca- 
pabel bestuur. Geeft uw kind op 
als lid, hun ledenbestand moet 
ook weer worden opgebouwd. 
St. Theresia offerde zich min of

Een groot succes!

Inmiddels hebben vele buurtbe- 
woners al een kijkje genomen in 
een van de nieuwste voorzienin- 
gen in de buurt, het op 20 febru- 
ari j.l. geopende sportcentrum 
Bredius.
Tegelijk met de opening van het 
sportcentrum Brediusisdefoto- 

- . ٠٢ 10 jaar 
strijd voor een buurtgerichte en 
betaalbare stadsvernieuwing in 
de Spaarndammer- en Zeehel- 
denbuurt geopend door □hr. 
Curière, oud-voorzitter van het 
CWS en Wethouder Kuypers, 
onder grote belangstelling ge- 
opend.
In z'n openingstoespraak schet- 
ste de heer Curière de resulta- 
ten, die de afgelopen tien jaar 
door de bewonersorganisatie 
bereikt zijn, zoals de vergelijk- 
kingshuren voor de Spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt, 
die resulteerden in betaalbare 
renovatiewoningen en de veie 
voorzieningen, zoals het schitte- 
rende bejaardencomplex 'De 
Bogt/de Westerbeer' en de in- 
stelling van het buurtgericht 
maatschappelijk werkteam, etc. 
De heer Curière stelde in z'n toe- 
spraak: 'Hap is d it alles mogelijk 
in één decennium? Simpelweg, 

٥٧^٨^ ^٠٨٦  beide buurten met 
vlammende letters het woord  
EENHEID prijkt. In destrijden de 
acties van 1970 tegen de to e n  
malige Ideeënschets van de ge- 
meente, die weinig ^ ٨ de ه ا س  
en van haar bewoners heel liet, 
is aan die eenheidgestaltegege- 

٧^٨  en sindsdien uitgegroeidtot 
een machtig blok graniet, waar- 
op iedere tegenstander z'n tan- 
den stukbeet! Protestants-chris- 
telijken, katholieken, socialisten 
en communisten, hoe uiteenlo- 
pend ook van politieke en reli- 
gieuze gedachte, zij hadden en 
hebben gezamenlijk het doel 
om hun buurten leefbaar en be- 
woonbaar te m aken!'
©p de fototentoonstelling wordt 
een beeld gegeven van de ac- 
ties, die de afgelopen tien jaar 
gevoerd zijn. Een interessante 
tentoonstelling, niet alleen de 
moeite waard voor bewoners 
uit de buurt zelf, maar ook voor 
buitenstaanders, die eens kun- 
nen zien, dat die mooie gereno- 
veerde en nieuwbouwwonin- 
gen er niet zomaar gekomen 
zijn, maar dat daar in de buurt 
heel wat werk voor verzet is.
De tentoonstelling 'D 'r op of d 'r 
onder' istezien in de buurtruim- 
te van het Sportcentrum Bredi- 
us aan de Zaanstraat, naast het 
Brediusbad, op woensdagmid- 
dag, zaterdagmiddag en zon- 
dagmiddag van 13.00 uur tot 
16.30 uur to t 18 april. De toe- 
gang IS٧٢٧.

handeling van de buurtorgani- 
saties verwoord, toen hij iets 
mocht zeggen bij de opening 
van de bibliotheek. Toen was de 
wethouder reeds weg (dus de 
meeste ambtenaren ook), maar 
' ' ° °ا  buurtbewoners hebben het 
gehoord en dat is belangrijk.

Tenslotte, deze plannen op het 
gebied van buurtvoorzieningen 
zijn dan uitgevoerd. Het Wijk- 
opbouworgaan en het Comité 
zijn echter alles behalve tevre- 
den over het democratisch be- 
heer, gebruik van en inhoud ge- 
ven aan deze welzijnsvoorzie- 
ningen. De genoemde buurtin- 
stellingen hebben bewezen 
plannen te kunnen maken en te 
kunnen opbouwen, actievoeren 
en onderhandelen. Ze kunnen 
ook boycotten, bezetten en af- 
breken. De politiek verantwoor- 
delijken, de gemeente en haar 
ambtenaren, de welzijnsinstel- 
lingen en haarmedewerkerszijn 
gewaarschuwd. Samenwerken 
op een democratische wijze 
(da's het volk erbij betrekken) 
met elkaar, voor elkaar en naar 
behoefte. Dit is een schot voor 
de boeg.

dammerschool gekomen, Bogt/ 
Westerbeer, bibliotheek of 
sportcomplex zonder onze 
kracht en inspanning. 
Desalniettem inzowelbijdeope- 
ning van de Bogt/Westerbeer, 
sportcomplex of nu laatst bij de 
opening van de bibliotheek ko- 
men w ij nauwelijks aan bod. Al- 
lerlei hoogwaardigheidsbekle- 
ders doen hun woord(je) en dan 
mag ergens tussendoor onze 
eminente voorzitter, de heer 
Chris de Vries, als vertegen- 
w oordigervan de buurt ietsZög- 
gen. Deze voorzieningen zijn er 
gekomen, niet dankzij de ge- 
meente, de ambtenaren —  de 
goede niette na gesproken — of 
de instellingen maar ondanks 
voornoemde. De buurtbewo- 
ners en hun vrijw illigersorgani- 
satie WO© en CWS hebben het

gedaan, waaraan Chris de Vries, 
eerst als voorzitter van het CWS 
en later als voorzitter van het 
w © ©  een geïnspireerde leiding 
heeft gegeven. Natuurlijk met 
de vele, vele anderen. Chris de 
Vries zal de laatste zijn om dit te 
ontkennen. Enfin, de voorzitter 
heeft reeds op eigen wijze de be-

De redactie

De afgelopen weken is er weer het nodige gebeurd ؛٨  de Spaarn- 
dammerbuurt. Vele vreugdevolle zaken, b.v. van de gerenoveerde 
woningen in de Spaarndammerstraat ('Spoorzicht'), de Zaanstraat 
('Zaanboulevard'), Hembrugstraat/hoek Polanenstraat, Aer V.  

Nesstr./Tasmanstr., is een gedeelte helemaal opgeleverd en wor- 
den weer bewoond of zijn bijna gereed.
In de Hembrugstraat werd op woensdag 4 maart ؛.I. de eerste paal
—  ٨ ٥ ٧  de eerste? —  geslagen door de welbekende wijkverpleeg- 
ster, zuster Aaf Hofman, □e aannemer en de woningbouwvereni- 
ging wilden het zuinig aandoen en hadden er weinig ruchtbaarheid 
aan gegeven. Na afloop was er wel een geanimeerde receptie. Voor- 
uit maar, het belangrijkste is, dat er goede en betaalbare woningen 
komen waaronder een project voor gemeenschappelijk wonen en 
enige goede invalidewoningen.

meer op om de bouw van het 
sportcomplex voor de buurt 
m ogelijkte maken.
©p vrijdag 6 maart j.l. werd op 
feestelijke wijze de bibliotheek 
en leeszaal officieel geopend. 
H ierw asookw eergro te  belang- 
stelling van buurtbewoners. 
Een pracht bibliotheek waar- 
voorw ealleenm aarde buurtbe- 
woners kunnen oproepen, 
maak er gebruik van. Lees eens 
een andere krant, ze liggen er. 
Laat ook vooral uw kinderen Ie- 
zen, lezen is een prettige wijze 
van leren.

De opening van het Sportcom- 
plex 'Bredius' is een groots en 
feestelijk gebeuren geworden 
voor de hele buurt. Duizenden 
buurtbewoners hebben tijdens 
deze dagen van goede sport ge- 
noten en het sportcomplex be- 
keken. Hier moet nog veel ge- 
leerd worden, zowel voor de ge- 
bruikers/buurtbewoners als 
door de gemeente en de spor- 
traad, over het50°/©gebruikvoor 
de buurt. W ij rekenen dit nu nog 
to t de nieuwigheid. De Werk- 
groep Sport van het Wijk- 
opbouworgaan zal het wel goed 
in de gaten houden.



kast heeft gelegen en we gaan 
het ineens oprekken dan breekt

Zo is het ook met ons lichaam. 
Een tijdlang niet sporten en dan 
er op eens tegenaan... hetzelfde 
effect.
Enne... we laten wel ons autoot- 
je keuen bij de ANWB maar die 
body van ons mag ook wel eens 
gekeurd worden, simpel door 
evenlangsdedokterte lopendie 
de functie van de longen én het 
hart kan controleren en ٧ een 
schema geeft wat ٧ wel of niet 
mag of kan. ٧ moetzich daarwel 
aan houden en om misverstan- 
den te voorkomen is het zeer 
verstandig om een kopie van het 
schema aan ٧ sportdeskundige 
te overhandigen.

Tony Raap

woed yoga deskundige is. 
B lijf er naar informeren.

Denksporten

Gym voor dames op de ocht^n- 
den blijft plezier en lol geven, 
een koppie koffie hoort er bij, 
echt een ochtendje d 'r uit.

Jongeren 14 — 18

Pit zit er wel in bij de boys en 
girls. Op veler verzoek na de 
voetbal en basketball-competi- 
tie wat trampoline kunsten door 
werkelijk circusartiesten uit de 
buurt.
Samenspel Het samen toestel- 
len opzetten en opbergen en het 
elkaar corrigeren tijdens het 
spel begint er al een beetje in te 
komen, alleen die straatschoe- 
nen hédietoch nog perongeluk/ 
expres op de vloer rondhuppe- 
len denk daar ook nog eens aan, 
we hebben er echt een hekel aan 
en de vloer beschadig je ermee.

In deze ruimte is op dit moment 
nog de tentoonstelling te be- 
zichtigen 'd 'r op of d 'r onder' 
over tien jaar stadsvernieuwing 
to t 18 april, □aarna kan deze 
ruimte een prima functie krijgen 
in de buurt, denkt ٧ al vast mee 
over een juiste invulling van de 
ruimte.

Parkeren

Buurtgenoten,
Voor de goede samenwerking 
met onze Sporthal is het nood- 
zakelijk dat de oprit in de Zaan- 
straat vrij b lijft van auto's, □eze 
oprit moet vrij blijven voor GG 
en GD en de Brandweer.
W ilt ٧ hiermee rekening hou- 
den? Alvast bedankt.

Gor, Martin en Lucas

Fitnes-ruimte/kracht- 
sport

©nze deskundige, Henny
Schuurman, staata ltijdklaarom
iedereen van advies te dienen 
omtrent de krachttoestellen. 
Stap eens naar hem toe op dins- 
dag van 19.00— 21.30 en op vrij- 
dag van 9.30 — 12.00 uur.

Pang — Pang

Als een elastiekje een jaar in de

BREDIUS SPORTCENTRUM
Dag Tijd Watvoor activiteit Voorwie
Maandag Ifi.sn -ia .nn

iq n n -7 i.n n
9i-nn-93.nn

Sportspelen
Basket-hockey-voetbal, ünz. 
Sportinstuif
Racketspelen (tennis,tafeltennis)

Tieners''
Jongeren 

 Volwassenen^ .ر وو
^Volwassene

Dinsdag 3.30-10.30
10.30-11.30

Rackespelen (tennis, tafeltennis) 
Racketspelen (tennis,tafeltennis)

D a m e s -h e re n ^ ^

Woensdag m n n -i7 .n o
14.00-16.00
21.00-23.00

Dames/heren-gymnastiek-volksdans,etc. 
Jeugdsportinstu ifi.s.m j.Theresia 
Volley-, voet-, basket-, mandbal

Bejaarden 
8-16jaar ممهه-  
Jongeren

Donderdag I0 .0n-I7 .nn

19.00-23.00

Dames-conditiegymnastiek 
daarna voore lkw a tw ils  
Badminton-instructie (2 banen)

Dames U-fo 
Volwassenen »؛*-،

V rijdag ig .3n -7 i.no

21.00-23.00

Sportspelen

S ^ ^ le n (b a d m in to n ,ta fe lte n n is ,  
volley-, handbal, hockey, enz.)

Sporters met v#ij 
handicap

Volwassenen/^،?
Zaterdag 10.00-12.00 

I? n n -I9 .n n

1900-71 ٨٨

Jeugdsportinstuif

E ke tba l-ins truc tie i.s .m .'D e  Germaan'

K -1 f i ia a r  ƒ 1.00 

16-80jaar

Zondag 9.30-12.00 d im m en,fithe id ,conditie ,speelsevorm en 
V oore lkw atw ils

Heleoezin ١V الءم
jo n g e n o u a j

Nieuwe activiteiten

yoga in de trimzaal
(geluid dicht). De Sport- 

buurtwerker is reeds in onder- 
handeling met een enthousiast 
onderwijzer uit de buurt die ver-

Het Sportcentrum is nog mooi, dit 
moet zo blijven, we moeten ons 
daarom aan een paar regels houden
a. De sportvloer niet betreden met STRAATSCHOENEN, SCH©E- 

NEN MET ZWARTEZOLEN en VUILE GYMPEN.
b. In de hal mag niet gerookt worden, in de kantine wel.
c. Geen glazen en flessen in de zaal en zeker ook geen vette etens- 

waren en kleverig snoepgoed.
d. Er zijn genoeg ballen in de zaal dus geen eigen ballen mee ne- 

men.
e. Het spreekt vanzelf dat er in het Sportcentrum geen verdovende 

middelen gebruikt mogen worden.

De Spaarndammerbuurt kan te- 
rug zien op een zeer geslaagd 
openingsfeest.

Sportactiviteiten die 
al draaien

Dejeugd8 — 16jaar
De jeugd blijft enthousiast op de 
woensdag- en zaterdagmiddag 
komen. Fijn dat er al buurtgeno- 
ten zijn (Ton, Edwin, Ria, Mary) 
die een helpende hand reiken 
aan 'n huilend kindje, 'n flu it 
hanteren of assisteren bij de 
spo^oeste llen.
De woensdag- en zaterdagmid- 
dagen zijn geen crèche-midda- 
gen daarvoorzijn dedinsdag-en 
donderdagochtenden voor om 
de huismoeders ook de gele- 
genheid te geven om iets aan 
sport te doen.
P.S. St. Theresia heeft op de 
woensdagmiddag een fijn pro- 
ramma voor de hele kleintjes. 
Als er mensen zijn die nog een 
uurtje tijd over hebben om onze 
eigen buurtjeugd te begeleiden, 
dan zou dat geweldig zijn.

؛ ء *ؤ
-٠، ٠ ٠ ١ ٠• . * ' ؟

١ ،•>“ '* tNKo V  ' z.„

Volwassenen
De volwassenen rukken nog 
steeds in grote getalen op, con- 
ditietraining staat hoog in het 
vaandel, (maandagavond 19.00 
uur). Gok de sportspelen heb- 
ben geen gebrek aan belang- 
stelling. Het sportuur voor de 
gehandicapte sporters gaat 
langazaam aan wat beter draai- 
en we houden de moed er in. 
Tennissen heeft wel de grootste 
belangstelling nog even en we 
moeten het dakterras er bij 
؟ penstellen.
^an ؟ ym voor de ؟ lid^elbare . 
leeftijd en de bejaarden (aparte 
groepen) wordt gewerkt. Er is 
reeds door enkele dames ge- I 
volksdanst.

Nieuws van het 
Bredius Sport Front
Is iedereen al weer een beetje 
bekomen van de feestvreugde 
rondom de feestelijke opening 
van onze nieuwe Sportcen- 
trum? Wat was het toch fijn  hé, 
drie dagen lang kon iedere club 
zich presenteren door middel 
van leuke, sportieve ouwe jon- 
gens-krentebroodwedstrijdjes. 
Ome Joop Douw glom bij het 
weerzien van oude clubmakkers 
en sportvrienden.

Overleg en samen- 
werking

Betrokkenheid van de buurtm et 
het Sportcentrum. 
Duivensportvereniging 'POS- 
TILJON' bracht voor de mede- 
werkers in het Sportcentrum 
een pracht bos bloemen mee uit 
Aalsmeer en om de feestvreug- 
de nog wat te vergroten lieten zij 
hun duiven los als startschot 
voor de lestra ten loop door on- 
ze buurt.
Kunnen we het volgend jaar 
weer een beroep op ju llie  doen? 
En o f het nu goalbal was doorde 
visueel gehandicapten of de 
stoelen die Theresia beschik- 
baar had gesteldvoor het prach- 
tige orkest van TAVENU, al deze 
schakels moeten in elkaar blij- 
ven passen om de Sportfeest- 
vreugde in ons Bredius te blij- 
ven garanderen.

Elke dinsdag en donderdagochtend is er een crèche voor de kinderen

Speeltuinvereniging St. Theresia
□e bouw en aanleg van het Bredius Sport en Recreatie-complex is 
voordespeeltuinver. St. Theresia t i j d j e  bouw niet zo'nplezieri- 
ge en gunstige tijd geweest. In het verleden had de speeltuin een 
verlicht trapveld waar onze leden veel gebruik van maakte, het zijn 
deze leden die in de bouwperiode het meest gedupeerd waren. Ook 
ons noodgebouw gaf ons in die periode een beperkte keuze pro- 
gramma.Het een en ander had tot gevolg dat ereen ledenverlies op- 
trad

Nu de speeltuin zelf nog, w ij ho- 
pen dat dat in ju li gerealiseerd 
zal zijn. Wachten dus nog even.

JanZwemstra

komst toe en hopen dat onze 
Spaarndammer-jeugd veel ple- 
zier aanju lliem ag beleven zodat 
w ij trots op ju llie en de jeugd 
kunnen zijn.

der bedanken die aan dit ope- 
ningsweekend zich voor de vol- 
Ie honderd procent hebben in- 
gezet. W ij w illen geen namen 
noemen maar een extra bedank- 
je voor Chris de Vries en Tony 
Raap is toch wel op z'n plaats.
De achter ons liggende periode 
werd ook gekenschetst door de 
goede samenwerking met het 
Wijkopbouworgaan. Het is geen 
jaren zo goed geweest. Nu, na 
een paar weken, de clubs draai- 
en, constateren we een snelle 
groei van de speeltuin. Een aan- 
tal klupavonden waren zeer 
goed bezet. De middagen nog 
wat slap, maar wat niet is kan ko- 
men. Ouders, kijk naar ons pro- 
gramma en zie ook voor uw kind 
is er wel wat waar hij/zij wat aan 
heeft.
Tot slot w il ik de 30 medewer- 
kers d iew ij nu hebben een lange 
en plezierige speeltuin-toe-

veel mensen gebruik gemaakt 
van onze open dag. De feesta- 
vond die daarop volgde werd 
helaas niet al te druk bezocht, 
maar het was erg gezellig. Om
24.00 uur konden w ij een ener- 
verende dag afsluiten.
Zondag was de dag voor de 
jeugd met een super-DISCO, 
150 jongens en meisjes maak- 
ten er op een grandioze wijze 
een geslaagde avond van. Als 
dit het voorbeeld is voor de toe- 
komst, dan zijn w ij zeer ver- 
heugd. Bij deze w illen we een ie

2 januari 1981 konden we dan 
eindelijk aan de wederopbouw 
beginnen van de speeltuin. Met 
man en macht zijn we aan het 
bouwen en inrichten van ons 
nieuwe klupgebouwgegaan. 20 
februari was dan eindelijk voor 
ons het nieuwe begin van al ja- 
ren werken gerealiseerd. De 
opening van de fraaie sporthal 
was door het meedoen van ons 
zaalvoetbalteam (onder de 14 
jaar) nog eens extra goed ge- 
slaagd.
Zaterdag 21 februari hebben

Programma speeltuinver. St. Theresia 
t/m 1 juni '81_____________________
Maandag

Dinsdag

W oensdag

Donderdag

Vrijdag
Zaterdag

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij ،Jan Zwemstra, Polanenstraat 186, tel. 829631. 
C lubgebouw 'De Koperen Knoop', Zaanstraat 353a, tel. 828966.

13.00 t/m  17.00 Biljarten voorouders
19.00t/m 20.30 Sport en spe lt/m 14 jaar
20.45t/m  23.00 Sport en spel v/a 15jaar
20.00 t/m  24.00

Klaverjassen voor ieder lid boven de16 jaar
14.00 t/m  16.00 Kinderinstuif v/a 5 jaar
19.00 t/m  20.45 Disco v /a7 t/m  14jaar
21.00 t/m  23.00 Sport en spel v/a 15jaar
19.00 t/m  20.45 Sporten spe lt/m  14jaar
21.00 t/m  23.00 Sporten spel v/a 15 jaar
20.00t/m  34 ٨٨ Discov/a14jaar
13.00 t/m  17.00 Instuif voor iedereen



tief ،behandeld, en worden in het 
voordeel van Spaarndammer- 
kwartier en Hespa gerealiseerd, 
□e vergadering werd om onge- 
veer 22.45 ontbonden en de 
ambtenaren kregen het verzoek 
mee van de voorzitter van 
Spaarndammerkwartier om 
!٦٧٨ schouders onder het pro- 
ject te zetten wat betreft aan- 
vang, en wenste hen een pretti- 
ge thuisreis en bedankte hen 
voor hun aanwezigheid...

' ٠
Bestuur Spaarndammerkwar- 
tier
Notulist 
p. v.d. Steen

Nagekomen bericht

Bij monde van de Hr. Huyboom 
J.Z. d.d. 16-3-81 deelde deze me- 
de aan de Hr. Grootkerk dat de 
wethouder akkoord gaat met de 
meermaat 12m؟ van de opberg- 
ruimte t.b.v. Spaarndammer- 
kwartier en deze worden bekos- 
t ig d d o o r^Z .

Rectificatie

In de vorige Aktiekrant stond 
abusivelijk vermeld dat het tele- 
foonnumm er van de Wijkver- 
pleging is 840013.
DIT MOET ECHTER ZIJN 
840031.

Adreswijziging
(^dersletop!
De ingang en brievenbus van de 
Spaarndammerschool zitten 
met ingang van 16februari ا8ا و  
aan de achterzijde vande school 
aan het Spaarndammerplant- 
soen (bij de Knollendamstraat). 
Dit zal ongeveer 1  jaar gaan ا12
duren, to t nader bericht in de Ak- 
tiekrant.

□e werkgroep woon- 
omgeving ^ee^een 
spreekuur
Als ٧ klachten heeft, of informa- 
tie w ilt over zaken, die betrek- 
king hebben op de woonomge- 
ving, dan kunt ٧ daarvoor 
tweemaal in de week terecht op 
het wijkopbouworgaan in de 
Knollendamstraat.
Het spreekuur w ordt gehouden

m a a d g v a n  13.30-15.30 
donderdag van 19.00 - 20.00 
Iedereen is van harte welkom!

doener: niet in april maar ook 
niet in december.
De voorzitter en ook andere Ie- 
den van de bouwcommissie 
binnen het Spaarndammer- 
kwartier spraken hierover dui- 
delijk hun afkeuring uittem eer:
a. Spaarndammerkwartier, in 
de persoon van A. Grootkerk al 
jaren bezig is hiermee,
b. in april, mei ص juni alle brui- 
loften en evenementen zijn af- 
gezegd i.v.m. de te onderne- 
men sloop van enkele dingen in 
he tc lubhu isze lfom te beginnen 
met de herindeling.
'D it laatste is misschien wel een 
beetje voorbarig geweest', al- 
dus dhr. Grootkerk. Hoewel de 
architecten hun best zullen 
doen, gaat de aanbouw en her- 
indeling nog enige tijd duren, 
omdat er verschillende begro- 
tingen ingediend zijn, die nog 
moeten worden goedgekeurd 
door verschillende instanties en 
er nog 1 of meer begrotingen 
moeten worden ingediend (b.v. 
van het ASV) die nog de ge- 
meentelijke (bureaucratische) 
weg zullen moeten gaan.
10. Herindeling
Er moet nog 27 maart) een to- 
taalbegroting voor allespeeltui- 
nen van /  250.000,— worden in- 
gediend door het ASV waar 
Spaarndammerkwartier in deel- 
neemt voor /  40.000,— . ASV 
verwacht dat er 50% loskomt 
van jeugdzaken. Verder is voor 
verbouwing vantoiletten en pla- 
fond /  15.000,— aangevraagd 
bij het onderhoudsbudget van 
het OGW. (Zie ook punt 8.)

Conclusie van de voorzitter

A. Toen de buurt 26 maart 1 8 0 و  
massaal het zwartboek ging 
aanbieden aan de desbetreffen- 
de wethouders i.v.m. stagnatie 
van diverse projecten in de 
buurt, zegde wethouder v.d. 
Wall toe dat wat er ook gebeurd, 
de gemeente garant staat voor
Spaarndammerkwartierwathet
geld betreft, dus dachten we dat 
onze zorg, de te kleine opber- 
gruim te financieel wel bijgelegd 
kan worden (ongeveer 
/  10.000,— ) en de Hr. Huyboom 
kennende zijn best wel zal doen 
deze erbij te krijgen.
B. Wat de achterwand betreft 
hopen we dat de heer v.d. Brink 
die volgens de voorzitter heeft 
toegezegd deze bij te werken, 
zich dat kan herinneren (en uit- 
voerd uit de onderhoudspot van 
OGW).
c. Resterend kleine urgente 
punten zoals, deuren i.v.m. aan- 
voer groothandel toegang tot 
bergruimte en deuren ver- 
nieuwde voor en achter, douche 
knoppen enz. enz. zijn in overleg 
met desbetreffende personen, 
die aanwezig waren allen posi

overheen gips. Architecten wil^ 
den dan nissen in het gips ma- 
ken voor het inbouwen van kas- 
ten voor het opbergen van be- 
kerse.d.
Langs de hele muur zouden dan 
deze kasten komen. De voorzit- 
tpr A. Grootkerk was het hier- 
mee, samen met enkele ande- 
ren, niet eens, want er moesten 
enkele onderbrekeningen tus- 
sen de kasten zitten in de vorm 
van grote vlakke stukken muur, 
anders zou het te druk worden. 
De architecten zouden hiervan 
een aparte tekening maken.
6. Het Spaarndammerkwartier 
wilden detoegangsdeur naarde 
keuken minimaal 1 meter breed 
hebben, om een judomattenkar 
doorte  laten.
Volgens de architecten waren 
de standaardmaten voor zo'n 
deur 90 cm en 93 cm breed. Be- 
sloten werd om dan maar 2 deu- 
ren van elk 55 cm breed te ge- 
bruiken.
7. Vraag van dhr. Vos hoe de 
douchen eruit zouden komen te 
zien.
Architecten: 'Er komen onge- 
veer 4 drukknoppen waarvan de 
sproeiers als men de knoppen 
indrukt3 mninutensproeien. Er- 
varing leert dat de sproeiers in 
het Brediussportcentrum te kort 
water geven (٦٦/̂  m inuut) en dat 
dit zeer lastig is voorde mensen.
8. Aan dhr. van den Brink 
(OGW) zou worden gevraagd of 
hij uit de pot van OGW ook de 
achtermuur na de afscheiding 
(podium), die overigens ook 
wordtverw ijderd p lustweedeu- 
ren die zullen worden vervaar- 
digd uit glas kunnen worden 
meegenomen (u.;t mulitplex, 
gips, tengels).
Volgens dhr. Bouwhuis van het 
ASV staat dit echternietin de be- 
groting van 15.000,— voor 
bouwing van toiletten en 
fond uit het onderhoudsbudget 
van OGW, maar volgens dhr. 
Grootkerk is dit toegezegd door 
OGW.

٢ ver- 
plat- 

Jdget

9. □eTijd
Hoelang gaat dit alles duren en 
wanneer wordt er begonnen 
met de aanbouw van Spaarn- 
dammerkwartier. Na eindeloos 
heen en weer gepraat kon weer 
geen uitsluiting worden gege- 
ven hierover. Het enige dat kon 
worden gezegd was de dood

Speeltuin Spaarndammer-
kw artier

1. Omdat de kleedkamers moeilijk toegankelijk waren in het oor- 
spronkelijke plan, moest er een verandering plaatsvinden.
Plan van de architecten: te bouwen 2 x 2  kleedkamers n.l. damesge- 
deelte en een herengedeelte, die niet via de douchen te bereiken zijn 
voor elk gedeelte. Dus de heren kunnen niet bij de vrouwen gluren I 
«٢١ andersom.

4. De architecten wilden de da 
ken van de kleedruimten maker 
uit matglazen koepels. Spaarn- 
dam m erkwartiervonddit eigen- 
lijk een beetje riskant i.v.m. de 
toenemende baldadigheid on- 
der de jeugd, waardoor deze 
koepels wel eens erg gauw ver- 
nield konden worden. Volgens 
de architecten is dit echter moei- 
lijk te vermijden, want als 
Spaarndammerkwartier geen 
ramen wil en er moet wel dag- 
licht in komen dan is er geen 
aandere mogelijkheid dan koe- 
pels.
5. ٧ ٧ ٧ ٢
De architecten wilden de ramen 
van de zijmuur eruit halen en de 
ruimten opvullen met een z.g. 
Promat (plaatmateriaal). 
Spaarndammerkwartier's idee 
was, te bouwen een rood stenen 
muurtje en wel om twee rede- 
nen:
a. het ophangen van bekerkas- 
ten, w aar de prom at niet sterk 
genoeg voor IS.
b. een stevige muur, want die 
kan niet zo gauw beschadigd 
worden bij disco-avonden e.d. 
Dit plan werd door één simpele 
verklaring de grond in geboord. 
De architecten zeiden namelijk 
dat er geen fundering is, zodater 
gevaar bestaat voor instorting 
als er zo een zware muur ge- 
bouwd wordt.
Daar Spaarndammerkwartier 
toch deze bekerkasten wilde op- 
hangen was de vraag: welk an- 
der materiaal dan?
□ iteindelijk werd het: tengels 
met een plaat mulitplex en daar

2. Ook wilden de heren archi- 
tecten 2 K^pirisrachterskleed- 
kamers maken (dames en een 
herenkleedruimte). Ditwees He- 
spa bij monde van dhr. Vos af, 
want het komt zelden voor dater 
tegelijk een vrouw en een ٨^٨١  
moeten fluiten. Zou dit voorko- 
men dan kan de man wel bij de 
herenkleedkamer of de vrouw 
bij de dameskleedkamer. Er wa- 
ren 2 alternatieven voor deze 
ruimte:
a. Het kan dan bij de berging ko- 
men (overigens zou de berg- 
ruimte dan nog te klein zijn).
b. Er kan dan een extra toilet 
voor worden gebouwd, waar- 
door de buiten-w.c. niet door 
gaat.
3. Wat de bergruimte betreft 
w ilde Hespa en Spaarndam- 
merkwartier nog wel een extra 
stuk van 12m2 erbij gebouwd 
zien. Dan zou er ook nog 2m2 
voor dat toilet zijn. Na bereke- 
ning door de architecten kwam 
de prijs daarvoor op ongeveer 
/  10.000,—  meer. Spaarndam- 
merkwartier, dat eerst die extra 
kosten wel w ilde dragen, vond 
dit echter wel een beetje teveel 
en schoof dit dus door naar dhr. 
Huyboom (gemeente). Deze kon 
echter niets beloven, want er 
was al 2 X eerder een verhoging 
vandesubsidieaangevraagden 
deze verhogingen waren beide 
toegewezen, zodat een derde 
keer wel erg moeilijk zou wor- 
den. Hr. Grootkerk: 'Als ge- 
meente dit niet w il bekostigen, 
moet dat toilet er maar uit, voor 
extra bergruimte'.

W ij willen vanaf deze plaats iedereendiedeavondvande6efebruari 
hebben mogelijk gemaakt, bedanken voor de bloemen en cadeau's 
die w ij mochten ontvangen.
Ook Nan Raap oud-voorzitter van de Ambtelijke Projectgroep thans 
Adjunct Directeur van Volkshuisvesting bedanken w ij voor zijn tele- 
gram, het deed ons goed te merken dat hij ons nog niet vergeten is. 
Ons afscheid kwam niet zomaar, w ij hebben 10 jaar strijd gevoerd 
samen met het Comité Wijkverbetering en als je dan door de 
Spaarndammerbuurt loopt en ziet wat w e ind ie lO jaa rbe re itaheb - 
ben, dan denk je toch bij jezelf, het waren jaren van praten en strijd 
maar onze dromen werden werkelijkheid. Mensen namens Gerard, 
Jo en Greet nogmaals bedankt, het heeft ons erg goed gedaan.

Gerard, Jo en Greet

Fantastisch!!!

In één woord fantastisch! Dat 
was dit jaar de rommelmarkt- 
Fancy-Fair op de Paulusschool. 
Een drukbezochte gezellige dag 
die we weer niet gauw zullen 
vergeten.
Alle medewerkers en alle gulle 
gevers willen we nogmaals 
hartelijk danken. Het was gran- 
dioos.
En dan het resultaat: Bijna 
/  7000,— (zevenduizend)
schoon aan de haak. Een resul- 
taat waar we met z'n allen heel 
trots op mogen zijn.
Het geld is al onderweg naar In- 
donesiëen Zam bia,waardeont- 
vangers er héél goed gebruik 
van zullen maken, dat verzeke- 
ren w ij ٧ . En ook namens de kin- 
deren daar heel hartelijk dank 
aan al degenen die voor dit 
prachtige resultaat gezorgd 
hebben.

Personeel en oudercomité 
Paulus-en Elisabethschool

Dankbetuiging

Nadat door Wethouder Kuypers en ondergetekende op vrijdag 16 
febr. j.l. de fototentoonstelling '10 jaar strijd ' in het kader van de 
stadsvernieuwing was geopend, kregen we beiden een boekwerk 
aangeboden inhoudende één exemplaar van elke Aktiekrant/Turf- 
schip 1980 ص  zijn verschenen.
De ontwerpers kunnen er trots op zijn want het is een groots en 
prachtig document geworden waar ik dol gelukkig mee ben. 
Schenkers heel hartelijk dank voor dit juweel van een aandenken.

HenkCuriére 
oudvoorz. CWS



ng؛Problemen bl،}kverwarm
eindelijk in de 
Gemeenteraad
Het volgende bedrijf ؛١٦  het langdurige drama van de blokverwar- 
mingskosten vond 18 februari plaats in de Commissie van Bijstand 
voor de Stadsvernieuwing van de gemeenteraad. Dit soortcom mis- 
sies zijn in het reilen en zeilen van ons stadsbestuur van groot be- 
lang, omdat daar over het algemeen de belangrijke ' '  
gen voorgekookt worden.

H!»IRnERSVERENIG ING
SPAARNDAM
Op 16 februari j.l. heeft het bestuur van de huurdersvereniging 
Spaarndam weer de bewoners van de gemeentewoningen met 
blokverwarming van Z n d a m m e rp le in , Spaarndammerdijk en 
Oostzaanstraat bij elkaar geroepen.
Aanleiding waren de voorstellen van wethouder Schaefer w.b. de 
stookkosten. Op de vergadering heeft het bestuur van de huurders- 
vereniging de voorstellen van Schaefer uitgelegd, het standpunt 
hierover van het bestuur weergegeven en de reactie van de bewo- 
ner؛؛ op de voorstellen gevraagd.

op achter de eisen en argumen- 
ten van de bewoners. Daarin 
werd hij bijgestaan door ^ h le r  
van de PSP, terw ijl Hekstra van 
de PPR wat onduidelijk bleef. 
Maarzijn opmerkingen overeen 
egalisatiefonds, waaruit dan het 
onrechtvaardige verschil door 
de gemeente bijgelegd zou 
moeten worden, wijzen wel in 
de richting van het ondersteu- 
nen van de bewoners. Een op- 
merkelijke rol vervulde Rontel- 
tap van de VVD, die zich ه ء .,het 
standpunt stelde dat de ge- 
meente als eigenaar van de WO- 
ningen moet opdraaien voorhet 
opheffen van de gebreken aan 
de woningen.
Genet van de PvdA stelde zich 
volkomen achter de nota van 
B & w  op, en was verder teleur- 
stellend mager in zijn arg^m^n- 
tatie. Belangrijk was de houding 
van het CDA en D'66, de ovérige 
partners van het programma- 
akkoord. Namens deze partijen 
traden respectievelijkopdeheer 
Heyne (bekend van hetjassenin- 
cident) en de heer Ten Have. 
Aan de ene kant stonden ze wel 
achter de door Schaefer, in de 
B&W-nota voorgestelde maat- 
regelen,aan deandere kanthiel- 
den ze nog wat slagen om de 
arm.
Vooral op de opmerking van 
Heyne, dat de afbetaling onder- 
handelbaar moet zijn, maakte
wel enige indruk.
Kortom, de behandeling in de 
commissie leidde er toe dat de 
nota van zijn status werd ont- 
daan, en de kwalificatie mee- 
kreeg van 'marsroute'. 
Afgesproken werd dat Schaefer 
nu in overleg treedt met de be- 
woners, en dat het resultaat van 
dat overleg opnieuw aan de ge- 
meenteraad w ordt voorgelegd, 
waarna dan besluiten kunnen 
worden genomen.
Niet direct een reden om uitge- 
breid feest te vieren, maar de 
deur is op een kiertje gezet, en 
het zal aan de vasthoudendheid 
van de bewoners en de verster- 
king van de actie afhangen of er 
een voor de bewonefs accepta- 
bel resultaat uit te slepen valt. 
Wat dat betreft kunnen we daar 
best vertrouwen in hebben, ge- 
zien de geschiedenis tot nu toe.

Richard Bergman

Langs deze weg betuigen mijn 
vrouw  en ik, allen die ons bij on- 
ze 65e huwelijksdag, 26 jan. j.l. 
zoveel bloemen, kaarten en tele- 
foontjes hebben doen toeko- 
men.
Wij hopen dat allen die gehuwd 
zijn zelf ook eens zo'n dag mo- 
gen mede maken.
Nogmaals allen hartelijk be- 
dankt.

Hoogachtend;
Fam. A. F. Reinderts-Kroesen 
Polanenstraat 229hs.

of wijkverpleegster, maar over 
wat er verder gebeurde hoorde 
je vaak niets meer.

De bedoeling is nu om regelma- 
tig overleg te hebben tussen 
dienstverleners en mensen uit 
de buurt die mee w illen praten 
over de hulpverlening.

W ilt ٧ hieraan meedoen neem 
dan even contact op met het 
maatschappelijk werkteam. Po- 
lanenstraat 1, tel. 020 - 842530, 
of zeg het tegen de dienstverle-
ner waar u toch toevallig bent. ٧
krijgt dan een uitnodiging voor 
de eerste vergadering.

gemeenteraad was aangebo- 
den, werd dezelfde weg gegaan. 
Pas nu komt er een reactie van 
de verantwoordelijke wethou- 
der Schaefer, en daar moet dan 
maar even binnen een paar we- 
ken op gereageerd worden. Bo- 
vendien is een deel van dat ant- 
woord nietteaccepteren, name- 
lijk dat deel dat aangeeft dat de 
bewoners in feite voor alle las- 
ten moeten opdraaien (zie ook 
het verslag van de bewoners- 
vergadering).
Tenslotte w ijst Karei nog op de 
verslechterende inkomensposi- 
tie van de bewoners, terw ijl de 
woonlasten wel de afgelopen 
v ijf jaar enorm gestegen zijn, 
vooral door de schrikbarende 
stijgingen van aardgasprijs. Ma- 
rius de Lange merkt in zijn ver- 
haal op, dat het goed is dat er nu 
eindelijk een stuk ligt met con- 
Crete maatregelen, maar men 
moet nu niet een besluit nemen 
over het pakket als geheel. De 
voorgestelde maatregelen 
moeten stuk voor stuk bekeken 
en met de bewoners besproken 
worden. Het is namelijk beter 
om het geld meteen aan de be- 
woners te geven, dan onrenda- 
bele investeringen te doen.
Uit de reacties van de gemeen- 
teraadsleden blijkt dat men wel 
met de zaak zit. Alleen al het feit 
dat dit punt van de agenda, 
waarop verder nog zo'n zestig 
punten aan de orde waren, bijna 
twee uur in beslag nam, gaf het 
belang ervan aan.
Meerten van de CPN bleek dui- 
delijk het beste op de hoogte te 
zijn, hetgeen niet zo verwonder- 
lijk is ,om dath ijopverschillende 
bewonersvergaderingen aan- 
wezig is geweest. Hij stelde zich

Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt, hebben het recht om hun 
wensen, ideeën en ook klachten 
bij de dienstverleners kwijt te 
kunnen,zodatersamen naarop- 
lossingen gezocht ^ ٨ worden.

Tot nu toe was dit nauwelijks 
mogelijk. Je kon weleens praten 
met de huisarts, maatschappe- 
lijk werkster, sociaal raadsman

Sinds enige tijd  bestaat de mo- 
gelijkheid dat de gewone burger 
in deze commissies ook zijn/ 
haar woordje doet. Namens de 
Huurdersvereniging 'Spaarn- 
dam' gebeurde dit op deze ver- 
gadering door Karei Hoogkamp 
en Marius de Lange (die als des- 
kundige van de Stichting Woon/ 
Energie voor de Huurdersver- 
eniging optrad).
Karei Hoogkamp geeft op in- 
dringende wijze de opvattingen 
van de bewoners weer, zoalsdie 
op de openbare vergadering 
van 16 februari naar voren zijn 
gekomen. In zijn betoog w ijst hij 
op de bijzondere positie van de 
blokverwarmingswoningen 
rond het Plein en de Dijk: in late- 
re renovatiecomplexen is men, 
juist door de ervaringen van het 
Plein, overgegaan op individu 
ele verwarming. Het zou onre- 
delijk zijn om de bewoners op te 
laten draaien voor de les die de 
gemeente hier geleerd heeft. 
Vooral omdat onderzoeken van 
het gemeentelijk W oningbedrijf 
zelf ook aangeven dat het beslist 
niet aan de bewoners ligt, dat zij 
met blokverwarming zo’n 30% 
meerverstoken.
Ook werd door de vertegen- 
woordiger van de Huurdersver- 
eniging gewezen op de onrede- 
lijke manier, waarop is omge- 
sprongen met de, zoals nu blijkt 
gerechtvaardigde, protesten en 
eisen van de bewoners. Zo'n 
vier jaar lang is men al bezig ge- 
weest om aan de gemeente düi- 
delijk te maken dat de situatie zo 
niet kan. Maar antwoord kwam 
daarop nagenoeg niet.
Met het wetenschappelijk dege- 
lijk onderbouwde rapport, dat 
tien maanden geleden aan de

Natuurlijk kunnen dienstverle- 
ners ideeën hebben over hoe de 
hulpverlening in de buurt verbe- 
terd zou kunnen worden. Be- 
langrijker is dat ook de gebrui- 
kers meedenken over die verbe- 
teringen.

Juist de mensen voor wie die 
dienstverleners werken, en dat 
zijn alle bewoners van de

delijk veel betalen en betaald 
hebben.

Schaefer komt de hewoners 
echter nergens financieel tege- 
moet:
De bewoners moeten alles beta- 
len. Het bestuur van de huur- 
dersvereniging is het daar volle- 
dig mee oneens. In ieder geval 
moet hetteveel betaalde van de 
D o kko ^n a ch te rs ta n d e n  af- 
getrokken worden. De gemeen- 
te moet de bewoners financieel 
tegemoet komen!

Evert Hasselaar van de Stich- 
ting Woon/Energie ging in op 
de tehcnische kant van de maat- 
regelen.
Isolatie is goed. maar heeft het 
verschil tussen blokverwarming 
en individuele verwarming niet 
op. Als daar ook geïsoleerd 
wordt, is het voordeel weg.
□e ander voorsgestelde techni- 
sche maatregelen, zoals ventila- 
tiereductie, rookgasklep en aan- 
brengen van geisers, zijn prima. 
Deze blokverwarming is moei- 
l i jk o m t^ u w e ^ t in d iv id u e le  
verwarming.
Het gaat er dan ook om deze 
blokverwarming zo goed ٨١٥■ 
gelijk individueel te regelen. Er
zijn allerlei technische snufjes in 
de maak die dit mogelijk maken. 
Er is bijv. een thermosthaatknop 
die alle verwarmingen in het 
huis tegelijk regelt zoals bij in- 
dividuelec.vv.
Van de bewoners uit de zaal ko- 
men veel klachten overdeslech- 
te regelbaarheid van de radiato- 
ren, de te grote radiatoren. Veel 
bewoners hebben de radiatoren 
in de slaapkamers altijd uit. Indi- 
vidueel regelen van de C.V. is 
moeilijk. Na discussie worden 
door de bewoners de volgende 
standpunten over de voorstel- 
ten van Schaefer aangenomen:
— maatregelen prima, maar 

zonder huurverhogingen;
— mogelijkheid moet komen 

verwarming individueel te 
regelen;

— aanbrengen geisers: warm 
water apart regelen en me- 
ten;

— afwijzen van de voorgestel- 
de afbetalingsregeling.

Deze standpunten zijn 18 febru- 
ari ingebracht in de Commissie 
van Bijstand voor de Stadsver- 
nieuwing van de gemeente- 
raad.

21.00 uuren voordeonderbouw  
(Spaarndammerschool) op 7 
aprilvan19.300tot21.00uur.

Wat zijn nu de voorstellen van 
Schaefer?
—  treffen van besparende 
maatregelen, zoals isolatie, 
ventilatiereductie, een rookgas- 
klep, aanbrengen van geisers  ̂
Hiervoor moet dan een huurver- 
hoging worden betaald van tus- 
sen dâ 22 en 24 gulden, □eze 
maatregelen zouden een be- 
sparing opleveren van tussen 
de 52 en 65 gulden.
— de hele achterstand w.b. de 
betaling van de stookkosten af- 
betalen vóór 1-1-83.

Het standpunt van het bestuur 
van de huurdersvereniging is 
als volgt
Wethouder Schaefer en het Ge- 
meentelijk W oningbouwbedrijf 
erkennen door deze voorstellen 
dat de inhoudingsactie een 
rechtvaardige actie is. أ؛ال on- 
derzoek van het GWB zelf blijkt 
dat blokverwarming 25 to t 30ه/م 
duurder is dan individuele ver- 
warm ing. DegemeenteAmster- 
dam heeft in Den Haag een spe- 
ciaal blokverwarmingstarief 
aangevraagd. In de rest van de 
stad en in het land zijn acties 
gaande rond de blokverwar- 
ming. Het GWB doet zelf mee 
aan de 23 gulden-actie. Dat w il 
zeggen: hetG W Bhoudtvoorie- 
dere bewoner, die dat w il, 23 
gulden in bij haar betaling van 
de stookkosten aan het GEB. De- 
ze actie is gestart vanwege de 
onredelijk hoge stookkosten bij
blokverwarming.

B e s p a re n d e  maatregelen zijn 
p^ima, maar zonder huurverho-
gingen
En wel, omdat de huurverhogin- 
gen wél vaststaan, maar de be- 
sparingen niet: dat moet nog 
maar blijken. En omdat de 
rechtsonglijkheid met gemeen- 
tewoningen met individuele 
verwarm ing hierdoor alleen 
maar groter wordt. De kale huur 
ligt nu al lager. De huren van WO- 
ningen met blokverwarming 
zullen dan nog sneller uitlopen 
d^or de jaarlijkse huurverho- 
ging.

□e afbetalingsregeling is on- 
aanvaardbaar:
het bestuur van de huurdersver- 
eniging w ijst dezedan ook volle-

H؛et GWB erkent zelf dat bewo- 
ners met blokverwarming onre-

De open avond is voor de bo- 
venbouw (Hudsonschool) op 
dinsdag 31 maart van 19.30 tot

65 jaar getrouwd

Fam. A. F. Reinderts-Kroesen

Het Houtrak v ra a g t  uw aandacht
De afgelopen jaren is er in de buurt veel gepraat over de sociale en 
medische voorzieningen. De dienstverleners zelf hebben onderling 
overleg over de verbetering van de medische en sociale hulpverle- 
ning. Eén van de verbeteringen waaraan wordt gewerkt is het tot 
stand brengen van een sociaal medisch centrum in de Houtrijks- 
traat.

Het scholenproject; Open avond
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Noodonderdak ge- 
zocht
Onderdak is de naam van een 
vereniging van vrijw illigers, die 
zich inzetten om weggelopen 
jongeren op te vangen. 
Jongeren lopen soms weg van 
huis of uit een tehuis, omdat ze 
geen kans zien in de bestaande 
situatie met hun problemen tot 
een aanvaardbare oplossing te 
komen.
Wij van ONDERDAK willen deze 
jongeren helpen door ze tijdşlijk  
een opvangadres aan te bieden, 
waar hij/zij de rust heeft om (sa- 
men met de hulpverlener) aan 
een plan voor de nabije toe- 
komst te werken. Dit plan kan te 
maken hebben met werk, 
school, huisvesting, uitkering, 
gesprek met de ouders of voogd 
etc. Het opvangadres biedt dus 
tijdelijk onderdak; afhankelijk 
van de situatie en de opvangmo- 
gelijkheden kan dit verschillen 
van enkele dagen to t enkele 
maanden.
W ij hebben nog steeds opvang 
adressen nodig, en willen 
daarom een beroep doen op 
mensen die wel tijd  en ruimte 
(liefst een kamer) over hebben 
en zich een beetje kunnen ver- 
plaatsen in de situatie van de 
wegloper.
٨ ٢  de kosten te dekken k u n n e n

w ij een kleine vergoeding bie- 
den. Heeft ٧ interesse? Belt ٧ 
dan voor informatie: 020- 
226939.

(Liefsttussen20en21 uur.)

Het combinatiepro- 
ject Zeeheldenbuurt 
vordert

Zoals in de vorige Turfschepen 
al aangekondigd was, wordt er 
in de Zeeheldenbuurt hard ge- 
werkt aan de realisering van het 
combinatieproject Zeehelden- 
buurt. Dit is een voorziening, 
waarin mee zullen draaien de 
speelotheekwerkgroep Zeehel- 
denbuurt in oprichting (İ.O.), de 
openbare bibliotheek met een 
servicepunt en de oudersvan de 
peu te ro^ang  uit de buurt, die 
nu nog een tijdelijk onderdak 
heeft in het buurthuis'De Piraat'. 
In de buurt is in koortsachtig 
tempo vergaderd om de eerste 
globale plannen bijtijds rond te 
krijgen zowel met de toekom st؛- 
ge gebruikers als met de ge- 
meente, omdat er anders geen 
mogelijkheden waren om een 
geschikte ruimte in de buurt te 
kunnen huren.
De eerste fase is met duidelijke 
resultaten afgesloten. Burge- 
meester en Wethouders hebben 
toegestemd in de huur van een 
ruimte gelegen aan het Zout- 
keetsplein enzij hebben een van 
haar diensten opdracht gege- 
ven om gezamenlijk met het 
AKZ en de gebruikers het plan 
verder uit te werken om de ver- 
bouwing te kunnen starten.
Hoe lang het allemaal gaat du- 
ren is nog niet met zekerheid te 
zeggen, maar door het AKZ 
wordt gestreed naar een ope- 
ning in september. Mocht ٧ inte- 
resse hebben in het project, o f ٧ 
op w illen geven voor de peuter- 
opvang of mee willen doen met 
de speelotheek, dan kan dat. ٧ 
kunt zich opgeven voor de peu- 
teropvang bij Mevr. ٥ . Helmers, 
Barentszplein 85, tel: 227499, 
voor de speelotheekwerkgroep, 
of voor algemene informatie bij 
F. Belderbos, van Linschoten- 
s tra a t 47, tel. 265160.

De redactie

dankt voor de tijd die hij erin 
heeft gestoken. Na het bezoek 
aan de woningen wordt er in de 
klas mee verder gewerkt, er 
w ordt over gesproken, gete- 
kend, gespeeld enz.
De kleuterklasse zijn hun 'pop- 
penhoek' aan het renoveren, en 
ze zitten op het ogenblik in een 
'w isselwoning'. Alles wordt 
naar een andere hoek ver- 
plaatst, er w ordt getimmerd, er 
komen nieuwe gordijntjes en er 
worden nieuwe meubeltjes ge- 
m a a k t v a n  k a rto n  
De gang wordt omgetoverd tot 
een straat, met lage huisjes, flat- 
gebouwen, caravans, woonbo- 
ten en verhuiswagens aan de 
muren.

Het scholenpro- 
ject
Het scholenproject is een geza- 
menlijk project in de Spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt. 
Op 8 lagere scholen en kleuter- 
scholen w ordt op dit moment 
gewerkt aan het onderwerp W O - 
nen en verhuizen.
Er wordt niet alleen op school 
gewerkt aan dit project, maar 
ook het buurthuis, de b ib l؛: 
otheek en de speel-o-theek zijn 
erbij betrokken. Ook daar wordt 
op het onderwerp wonen/ver- 
huizen ingespeeld en alle klas- 
sen gaan er om de beurt naar 
toe. Er wordt op allerlei manie- 
ren geprobeerd de kinderen 
voor het onderwerp te interes- 
seren.
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Wat ze in het echt gezien hebben 
doen ze op school in de praktijk 
na. Zo leren ze begrippen als WO- 
nen en verhuizen en alles wat 
daarmee samenhangt. Aan het 
eind van het project wordt ereen 
gróte tentoonstelling georgani- 
seerd die ٧ zeker niet mag mis- 
sen.
٧ kunt hem samen met uw kind 
bezoeken als de klas erheen 
gaat. De bezoektijden buiten de 
schooltijd zijn:
31 m aart—  's avonds van half 8 
to t 9 uur in de Hudsonschool 
(klassen 3,4, 5, en 6)
7 a p ril— 's avonds van half 8 tot 
9 uur in de Spaarndammer- 
school (de kleuterklassen en de 
klassen 1 en 2)

Wat is erte zien en te doen op de 
tentoonstelling?_____________
De onderbouw heeft naast de 
tentoonstelling een poppen- 
kastvoorstelling verzorgd door 
ouders van de ouderwerkgroep. 
Ook zijn er dia's te zien van het 
gezamenlijk project van de ver- 
schillende klassen. De boven- 
bouw begint met een speur- 
tocht die eindigt op de tentoon- 
stelling, dit w ordt ook door de 
ouderwerkgroep verzorgd.

G.Lasschuit

Ze maken b.v.: tekeningen van 
hun eigen huis, maken m a ^ ê t-  
tes van de buurt, leren liedjes 
over wonen en verhuizen, be- 
zoeken een leefstraat, houden 
een speurtochtdoorde buurten. 
O uders^unnen op school iets 
over hun buurt komen vertellen, 
gaan mee met uitstapjes e.d. De 
buitenlandse kinderen kunnen 
vertellen hoe anders de wonin- 
gen in hun land zijn, en hoe ٥٨- 
ders ze daar leven.
W e w i l d  de kinderen ooklaten 
zien wat je nog van een oude 
woning kan maken. Aangezien 
er in onze buurt veel renovatie 
plaatsvindt zijn de kleuterklas- 
sen van de 'K lim roos' en de 1e 
en 2e klassen van de 'Hudson 
school' woningen gaan bekij-

Eerst een oude lege woning in 
de Barentszstraat, dan een re^ds 
gedeeltelijk uitgebrokenwo- 
ning, en daarna om te vergelij- 
ken een gerenoveerde woning 
van dezelfde grootte in de Rog- 
geveenstraat. Na afloop van dit 
bezoek kregen de kinderen van 
de aannemer 'NV Proriuktie- 
stroom ' nog een verassing alle- 
maal wat te drinken en een ap- 
pel. Wij w illen de woningbouw- 
vereniging, de architect en de 
aannemer nog bedanken voor 
de getoonde belangstelling. De 
aannemer, met name Dhr. G. de 
Kromme w ordt hartelijk be-

Aan: Redactie Aktiekrant voor de 
Spaarndammerbuurt
Sinds 4februari 1980 is in het politieposthuis Spaarndammerstraat 
620 een zogenaamd vorm ingsposthuis gevestigd, □at w il zeggen, 
een politiepost waar de politieman, die gediplomeerd van de regi- 
onale politieschool komt, onder leiding van een meer emaren poli- 
tieman — mentor —  op straat zijn praktische vorm ing krijgt en de 
weg leert vinden in de papierwinkel die het politiewerk vergezelt.

zal worden gelet op de uitstallin- 
gen voor de winkels.
Ditalles is niet het belang van de 
politie, doch van de gehele 
buurt zodat een ieder zich op 
normale wijze over de trottoirs 
kan verplaatsen, behoorlijk van 
de bushaltes gebruik kan wor- 
den gemaakt, men zichtbaar is 
als men een zebrapad betreed, 
de brandweer en GG en GD bij 
de woningen van het bejaarden- 
huis kan komen indien dit nodig

Gestreefd w ordt naar een regel- 
matige surveillance. Doordat 
men van andere kanten nog wel 
eens beroep doet op de politie 
zal de regelmaat nog wel eens in 
het gedrang komen. De wijka- 
genten, voor hen onderge- 
bracht in het posthuis Spaarn- 
dammerstraat, blijven hun 
diensten verlenen, echter nu 
vanuit het posthuis Van Beunin- 
genplein telefoon nr. 5592217. 
Voor aangiften dient ٧ zich te 
wenden to tde  recherche aan het 
bureau Warmoesstraat. Indien ٧ 
echter uw fiets of bromfiets mist 
of ٧ w ord t geconfronteerd met 
een aanrijding kunt ٧ zich ver- 
voegen aan de Spaarndammer- 
straat. Verder w il de politie ٧ zo- 
veel mogelijk ten dienste zijn en 
zal ٧ naar vermogen informe- 
ren.
Tot slot: w ij zijn bereikbaar on- 
dertelefoonnum m er 5592211.

Politie Spaarndammerstraat 
620, Amsterdam

Een en ander geschiedt, voor 
wat betreft het praktische ge- 
deelte onder verantwoordelijk- 
heid van de chef politiebureau 
Warmoesstraat en voor w a t  de 
personele kant betreft onder 
verantwoordelijkheid van bu- 
reau Personele Zaken en Oplei- 
dingen. Onder de dagelijkse lei- 
ding van enkele brigadiersfunc- 
tioneert deze politiepost in de 
Spaarndammerbuurt.
In principe wordt door het per- 
soneel van deze politiepost 
geen assistentiesurveillance 
verricht; d.w.z. dat men er niet 
met een politieauto rondrijdt en 
via opdrachten van het hoofd- 
bureau aan hen die dat verzoe- 
ken assistentie verleent.
Wel gaat de mentor met een of 
meer jonge agenten te voet sur- 
veilleren in de Spaarndammer- 
buurt en directe omgeving waar
bij de jongeagent geleerd wordt 
wat te doen in de praktijk. Dat 
zich hierbij het parkeerpro- 
bleem zich erg naar de voor- 
grond dringt behoeft geen be- 
toog.
Bij de aanpak hiervan zal ge- 
tracht worden de meer extreme 
gevallen aan te pakken. Hieron- 
derwordtverstaan het optreden
tegen het zogenaamde dubbel 
parkeren, het parkeren op bus- 
haltes en op of nabij zebrapa- 
den, te dicht op de hoeken van 
zijstraten. Voorts het parkeren 
van de auto op de trottoirs.
De politie w il de trotto irs be- 
gaanbaar houden, waarbij ook

De verhuizing van buurthuis 
Spaarndam en de Schroef
Het is nu bijna zover. Na alle vertraging en gebakkelei over geldte- 
kort is het nieuwe buurthuiszogoed als klaar aan de Hembrugstraat. 
Nog steeds is niet alles geregeld, zoals de reiniging van de voorge- 
vel, maarookdaarwerken we hard aanom datvoore lkaarte  krijgen. 
Om deverhuizingvan de oude buurthuizen naar het nieuwe, snef en 
efficiënt te laten verlopen, sluit het buurthuis vanaf pasen voor een 
periode van 4 weken. In die tijd  kunnen de medewerkers en de staf 
van de buurthuizen nagaan wat er uit de oude buurthuizen moet 
worden meegenomen; w ordt de zaak ingepakt en verhuisd. Maar 
ook kan in d ie tijd  het nieuwe buurthuisworden ingerichtzodat bij de 
opening alles in orde is en iedereen meteen weer gebruik kan maken 
van het gebouw.
Daarbij hebben we nog veel mensen nodig. Er moet worden inge- 
pakt; sommige dingen moeten worden gerepareerd; er is schilder- 
werk; lampen moeten worden opgehangen, etc. Als ٧ w ilt helpen, 
neemt ٧ dan even contact op met buurthuis Spaarndam, tel.: 
B ?977n

Daarover krijg ٧ natuurlijk nog 
het nodige te horen. In de slui- 
tingsperiode zijn w ij voor drin- 
gende zaken bereikbaaroponze 
telefoonnummers: 829770 en 
826429.
Op 30 april zal het overtollige OU- 
de meubilair van beide buurt- 
huizen ter verkoop worden aan- 
geboden aan buurtorganisaties 
en buurtbewoners.
Ook hierover krijgt ٧ tegen die 
tijd  bericht. Tot ziens in het nieu- 
we buurthuis.

De staf van buurthuis Spaarn- 
dam en de Schroef.

De buurthuizen Spaarndam en 
de Schroef zijn gesloten vanaf 
18 april. Er zijn dan geen activi- 
teiten en clubs meer mogelijk. 
Voor de opvang van de school- 
kinderen tussen 12 en 2 uur is 
een noodoplossing gevonden. 
De opening van het nieuwe 
buurthuis v indt plaats in de 
week van 18 mei. Vanaf 18 mei 
kunnen de clubs en de groepen 
dus weer als vanouds gebruik 
maken van het nieuwe gebouw. 
Om de opening van het nieuwe 
buurthuis een feestelijk karakter 
te geven is er een feestcommis- 
sie, die al aan het werk is om de 
openingsfestiviteiten op te zet-
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Spreekuren in de 
buurt

^e t Maatschappelijk Werkteam 
٧٥٠٢ de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt.
Maandag en woensdag van 

٦ .ه٥٥  tot ٦ 1.30 uur. Bokkinghan- 
gen, Barentszplein 65, te  :.؛
234422.

□ ٢. Goslinga, spreekuur iedere 
ochtend van 8.00tot 9.30 uur. Af- 
spraak maken: voor 11.00 uur. 
Bokkinghangen, Barentszplein 
65, tel: 237417.
Avond en weekend: Centrale 
□oktersdiens, te l.: 642111.

De vroedvrouw Mevr. A. Kuy- 
per, woensdagavond van 19.00 
tot 20.00 uur. Bokkinghangen, 
Barentszplein 65,tel.: 237417.

Wijkpost voor Bejaarden, maan- 
dag en donderdag van 9.30 tot
11.00 uur. Schiemanstraat 2, 
tel■: ??8971■

De Piraat-Buurthuismaatschap-
pelijkWerk, maandagavond van
20.00 tot 21.00 uur. Loes van HİI- 
(^٢١, Roggeveenstraat 12, tel.: 
?47583

Cpnamekoppel 'Eigen Haard', 
dinsdagmiddag van 15.30 tot 
٦ 7.30 uur. Barentszstraat 6a, te l.: 
242725.

Aktiekomitee Zeeheldenbuurt, 
donderdagavond van 20.00 tot
21.00 uur. 't Turfschip-Rogge- 
veenstraat 12, tel.: 247589. Se- 
cretariaat: G. H. Lasschuit V. 
Heemskerckstraat 12, tel.: 
254664.

Gem. Voorpost Bestuurscontac- 
ten, maandag en woensdag van
10.00 tot 13.00 uur. Tasman- 
straat 11 a,tel.: 5523471.

Bewonerscommissie K- en ا - 
blokken. Dhr. Visser-Barents- 
plein 22 hs., tel.: 239369.

Bewonerscommissie Bokking- 
hangen, mevr. M. Marcellis- 
Bokkinghangen 27,tel.: 229002.

er niets anders opzit, dat we nog 
effe af moeten zien om ons door 
deze overlast heen te slaan 
Bij verdere klachten kan het AKZ 
bemiddelen tussen bewoners 
en gemeente. Dus indien ٧ nog

langs de Zoutkeetsgracht had- 
den bij het Parool geklaagd over 
de geluidsoverlast, die zij onder- 
vonden bij de sloop van de Silo 
met een beul, zo'n grote stalen 
kogel.

De redactie

betaalbare stadsvernieuwing 
gaat. Aan woningen met woon- 
lasten van boven de /  500,— 
hebben we in de Zeehelden- 
buurt niets, omdat geen mens 
hier dat kan betalen. Het AKZ zal 
dan ook blijven knokken voor 
betaalbare stadsvernieuwing.

Het AKZ zou in deze het advies 
van het sloopbedrijf w illen on- 
derschrijven. Bij de sloop is ge- 
kozen voor de snelste, veiligste 
en m inst overlast veroorzaken- 
de manier om dat massief be- 
tonnenbouwwerk tegen de vlak- 
te te krijgen en dat betekent, dat

We hopen, dat met hetslaan van 
de eerste paal de eerste slag is 
gegeven voor 60 goede en be- 
taalbare woningen in de Zeehel- 
denbuurt en dat de toekomstige 
bewoners er een heerlijke WO- 
ning aan zullen hebben.

veel overlast ondervindt, die 
verminderd zou kunnen wor- 
den,d an w ordt ٧ verzocht om al- 
lereerst kontakt op te nemen 
met het AKZ.

Een voorspoedige
bouw

Dankzij het AKZ isde eerste paal
e v o o rh e ^ o je k to p 1 6 fe b ru a r i
ingegaan. Het is jammer, dat 
woningbouwvereniging Eigen 
Haard het in deorganisatieaf liet 
weten.
Veel hoefde er echter niet gesla- 
gen te worden door ل. Eerdhuy- 
sen. Zonder slag of stoot gleed 
de15m . lange betonnen reus de 
Amsterdamse drap in. Een klein 
tikje was nodig om 'm definitief 
op het zand neer te zetten. Na 
deze plechtigheid was er voor 
iedereen een drankje en een 
hapje in 'tTurfschip. Daardrukte 
 Eerdhuysen in z'n toespraak .ل
de aanwezigen op het hart, dat 
stadsvernieuwingen in de buurt 
een goede zaak is,zolang hetom

Niet eeuwig stadsver- 
nieuwing

Ten tweede zou het een slechte, 
zaakvoordebuurtzijn, indien de 
buurt tot in het oneindige met 
stadsvernieuwing opgescheept 
zou zijn. We hebben nu al zo'n 12 
jaar stadsvernieuwing achter de 
rug. De meeste bewoners ken- 
nen de buurt eigenlijk niet an- 
ders meer, dan een stadsver- 
nieuwingsbuurt. En hoe je 't nu 
wendt of keert, stadsvernieu- 
wing levert nu eenmaal veel 
overlast. Daarom zal gestreefd 
moeten worden naar een afron- 
ding van de stadsvernieuwing 
in onze buurt. ٠٨٦ die reden is 
het ook zo belangrijk, dat door 
de gemeente op korte term ijn de 
laatste twee structurele proble- 
men aangepakt worden n.l. de 
verkeersoverlast van de ¥-bou- 
levard over de Westerdoksdijk 
en de van Diemenstraat en de 
aanpak van de particuliere sec- 
tor en daarmee de aanpak van 
de Barentszstraat.
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tegenover opgesteld. De toe- 
komstige bewoners hadden al 
de toezegging, dat zij in de 
nieuwbouwwoningen zouden 
kunnen gaan wonen. En die toe- 
zegging diende nagekomen te 
worden!

Silo
Maar de aankoop van de Silo 
was niet het enige probleem. 
Toen de provincie eindelijk 
overstag was, kwam zij met het 
verhaaltje op de proppen, dat de 
sloopkosten te hoog zouden 
zijn. Het volgende oponthoud.
In de buurt was men inmiddels 
zo boos geworden over al dat 
getraineer van de stadvernieu-

Voor hetslagen van destadsver- 
n ie u ^ n g  is hetdoorzettingsver- 
mogen van de bewonersorgani- 
satie vereist! EndathetAktieKo- 
mitee Zeeheldenbuurt over veel 
doorzettingsvermogen be- 
schikt, dat heeft haar voorzitter 
 Eerdhuysen wel bewezen, als .ل
voorzitter van het ontwerpteam 
voor de in het totaal 60 wonin- 
gen, die gebouwd zullen wor- 
den in de van Heemskerckstraat 
onevenzijde en op de plek, waar 
momenteel de Silo wordt afge- 
broken.
Als voorzitter van het ontwerp- 
team was de Heer ل. Eerdhuy- 
sen de eer te beurt gevallen om 
op maandag 16 februari de eer- 
ste paal te slaan.
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wingsplannen,datdoorhetAKZ 
een grootscheepse handteke- 
ningenactie opgezet werd. Vele 
bewoners hebben toen middels 
het zetten van hun handteke- 
ning hun verontwaardiging uit- 
gesproken over het gesol van de 
overheid met de nieuwbouw- 
plannen in de Zeeheldenbuurt. 
Âlleen al het feit, dat men bij de 
provincie en bij de gemeente op 
de hoogte kwam van de op han- 
den zijnde massale acties in de 
Zeeheldenbuurt was voldoende 
om het definitieve groene licht 
voor het gehele nieuwbouwpro- 
ject te verkrijgen.

Overlast bij de sloop

In het Parool van 6 maart j.l. trof- 
fen we een artikeltje aan onder 
de weinig verheffende kop 
'Buurt wordt gebeuld'. Bewo- 
ners uit de Barentszstraat en

Veel moeilijkheden

Het ontwerpteam, dat bestond 
uit leden van het AKZ, ambtena- 
ren van de Dienst Volkshuisves- 
ting en de Dienst Herhuisvesting 
en toekomstige bewoners, heeff 
geen gemakkelijke taak gehad. 
Het grootste probleem, waar- 
voor men zich gesteld zag, was 
de Silo aan de Zoutkeetsgracht. 
De provincie heeft lange tijd de 
aankoop van de Silo doorde ge- 
meente tegengewerkt, omdatzij 
van mening was, dat de aan- 
koopprijs te hoog zou zijn. De 
provincie stelde, dat de ge- 
meente maar tot 1988 moest 
wachten, omdat in dat jaar het 
erfpachtcontract afliep en de ge- 
meente de Silo dan goedkoper 
zou kunnen vewerven.
Het AKZ heeft zich in het belang 
van de buurt en van de toekom- 
stige bewoners hier altijd hard


