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VOORDE NIEUWE NAAM —  VERZET
SAARNDAMBUURTHUIS

صم' ،م

huisbuurt

damse School gebouw aan het 
Zaandammerplein.
Omgekeerd vond er menige 
protestvergadering plaats, en 
werden buurtacties onder- 
steund doer het buurthuis.

Het buurthuis aan Hembrug- 
Straat/Zaandammerplein als 
centrum èn als resultaat van ac- 
tie, in de buurt die door de jaren 
heen een eigen strijdvaardig ge- 
zicht liet zien — wat is toepasse-
lijker dan het buurthuis de naam
'VERZET'te geven?
Als een eerbewijs aan de gene- 
raties vóór ons, die de basisvoor 
dit buurthuis en deze buurt ge- 
legd hebben. Als symbool voor 
wat ons buurthuis en onze buurt 
is. En tenslotte als waarschu- 
wing, als oproep om waakzaam 
te blijven. Er valt nog veel te 
doen.

Moge vele buurtgenoten ge- 
bruik maken van h[»irth[iis 
VERZET. Moge buurthuis ٧٠٢- 
zet zijn naam eer aan doen.

Evelien Eshuis.

over heel Amsterdam en Noord- 
Holland, op de vlucht voor de 
hoge huren. Dan was er geen 
Bogt/Westerbeer, geen Spaarn- 
dammerschoo،, geen sporthal.

En dan was er vast en zeker ook 
geen buurthuis zoals het er nu
uitziet. Want ookdatbuurthuis is 
een produkt van strijd. Buurtbe- 
woners maakten zich sterk voor 
de cursussen en gezelligheid 
voor volwassenen, voor het 
scholenproject, voor opvang 
van kinderen en jongeren — en 
dus streden ze voor uitbreiding 
van het buurthuis, meer mede- 
werkers, meer geld, meer ruim- 
te. En de buurt maakte zich sterk 
voor behoud van het Amster-

BEWONERS VAN DE GEMEENTE- 

WONINGEN ROND HET ZAAN- 

DAMMERPLEIN LET OP!

diende pensioen genieten.
Wij kunnen ons voorstellen dat 
veel vrijwilligers, ouders en kin- 
deren die met juffrouw Mies te 
maken hebben gehad, afscheid 
van haarwillen nemen.
Daarom is er voor alle betrokke- 
nen een

AFSCHEIDSRECEPTIE op DON- 
DERDAG 25 JUNI van HALF 
VIJF TOT7 UUR

In het nieuwe buurthuis Verzet, 
Hembrugstraat 156.
Neem, als ٧ van plan bent te ko- 
men, even contact op met het 
buurthuis (telefoon: 829770vra- 
gen naar Malva) zodat we kun- 
nen bekijken of de verschillende 
groepen samen iets voor juf- 
f r o u w  Mies kunnen doen. Tot 
donderdag 25 juni en ZEGT HET 
VOORT.

Mevrouw Groenewegen, bij ve- 
len beter bekend als juffrouw 
Mies gaat, na meer dan 18 jaar 
werken in de peuterspeelzaal 
van Ons Huis, van haar welver-

Afscheid 
van mevrouw 
Groenewege□

standpunten ingenomen. Laat 
uw stem horen op de komende 
vergadering. ٥̂٨١ allemaal. Het 
is belangrijk!

Het bestuur van de Huurders- 
vereniging Spaarndam.

Binnenkort wil het Gemeentelijk 
Woningbedrijf de bewoners bij 
elkaar roepen. Zij wil dan de me- 
ning van de bewoners horen 
over hun voorstellen wat betreft 
de stookkosten en de afbeta- 
lingsregeling voor de ontstane 
achterstanden in de betaling 
van de stookkosten.
Komt allemaal en laat uw me- 
ning over de voorstellen horen!ا 
In februari al heeft de Huurders- 
vereniging Spaarndam de be- 
woners bij elkaar geroepen om 
de bewoners op de hoogte te 
stellen van de plannen. De be- 
woners hebben toen duidelijke

٢

"

HR ,ه >
ء , ء

Tegen deze voorstellen rezen 
weer andere bezwaren: het was 
te beperkt. In plaats van één 
mens wilden men vele namen 
eren.In plaats van één periode, 
wilde men vele aspecten van 
de strijd symboliseren.

Spaarndam heeft een roem- 
ruchte traditie. De 'Moort-en- 
Brand-buurt' is altijd een haard 
van onrust geweest. Er is altijd 
protest en verzet geweest tegen
watalsonrechtvaardig of onder-
drukkend ervaren werd. Verzet 
tegen slechte woonomstandig- 
heden, tegen uitzuigende huis- 
bazen, gedwongen dure reno- 
vatie of bptte afbraak.

Verzet tegen slechte arbeidsom- 
standigheden en werkloosheid. 
Verzet tegen Duitse overheer- 
sing of onderdrukking door ei- 
gen overheid. Verzet tegen on- 
recht en onwaardige behande- 
ling van mensen.
Door de hele geschiedenis van 
de Spaarndammerbuurt, in de 
crisistijd, tijdens de oorlog, in de 
naoorlogse periode, in de 70-er 
jaren, tot nu aan toe, zijn er tallo- 
ze voorbeelden van te vinden. 
Altijd hebben Spaarndammers 
hun stem laten horen en zijn ze 
voor hun rechten opgekomen. 
Zonder verzet was de Spaarn- 
dammerbuurt niet wat ze nu is. 
Dan bestond de buurt nu mis- 
schien uit kantoorkolossen en 
smakeloze flatgebouwen. Dan 
waren de meeste bewoners 
weggesaneerd en verspreid

En... eh... ٨٠٧ ؛ء ... eh... ٨٠٧ is ie open...

Op 21 mei gaan de deuren open van het vernieuwde pand aan Hem- 
brugstraat 156/Zaandammerplein 50, bij de meeste mensen bekend 
als Spaarndammerschool of Spitsbergen- of de Gerard de Veer 
school.
In dit gebouw zijn een buurthuis en een jongerencentrum gehuis- 
vest, het resultaat van de fusie van oorspronkelijk 3 buurthuizen: 
Ons Huis, het Anker en De Schroef.
Verder hebben een aantal verenigingen onderdak gevonden in dit 
pand, waaronderTAVENU en Operakoor Spaarndam.
Het buurthuis krijgt de naam 'VERZET' mee, het jongerencentrum 
gaat 'Domela' heten. Vanwaar deze strijdvaardige naamgeving?
Het begon er mee dat veel men- 
sen vonden dat er een nieuwe 
naam moest komen. Het nieuwe 
buurthuis is niet hetzelfde als 
vroeger Anker/Schroef of Ons 
Huis. Het is ook geen optelsom 
van beide — het is iets nieuws.
Daarom was een nieuwe naam 
nodig.
Bij het zoeken naar een toepas- 
selijke naam, kwamen er vooral 
twee soorten suggesties. Aan 
de ene kant traditionele, wat al- 
gemene namen als 'De Praat- 
hoek' of 'Ons Trefpunt'.
Dit soort namen is niet karakte- 
ristiek voor dit buurthuis of voor 
onze buurt: talloze clubhuizen of 
wijkcentra heten zo. Spaardam 
is een eigen naam waardig.

Anderzijds was er een voorstel 
vanuit de wijkraad om het naar 
Martin Vlaar te noemen, en er 
waren aansluitende suggesties 
zoals 'Ab van Kampen, Huig 
Honk', (naar oud-verzetsstrij- 
ders uit de buurt - red.)



Hou 
parkeerplaatsen 

voor invalide 
vrij

Som؟ komen er klachten bjnnen 
over het parkeren van auta's op 
parkeerplaatsen voor invaliden. 
Hierdoor komt h^t voor dat 
slecht er been zijnde mensen 
؛٦٧٨  auto niet voor de deur kwijt 

kunnen metalle problemen van- 
dien. Ook blijkt er soms schade 
te worden aangericht aan wa- 
gens van onze invalide buurtbe- 
woners. Beste mensen, blijfm et 
uw handen ٨̂٧  andermans ei- 
gendommen.
En parkeer /'®٨؛  op, ^ ٨ invalide 
toegewezen parkeerplaatsen.

VEEL MENSEN 

ZIJN BANG

VOOR DRUGS

Dat is jammer. Want die 
angst voor het onbekende 
(dat is het namelijk vaak) 
laatweinig ™ imtevoorge- 
zond verstand. Maar des 
te meer voor paniekerige 
reacties. En dat maakt het 
denken en praten over 
drugs extra moeilijk. Mis- 
sehien zelfs wei hopeloos. 
De beste manier om angst 
voordrugste verdrijven, is 
zoveel mogelijk aan de 
weet komen, ©ver drugs 
zelf. ©ver de mensen die 
ze gebruiken. Over de re- 
denen waarom mensen 
drugs gebruiken, en w atje  
wel of niet aan drugsge- 
bruik kunt doen. ©m het te 
verminderen., te verhin- 
deren, of met het bestaan 
ervan te leren leven. 
Erisveel overdrugs,drug- 
gebruik en druggebrui- 
kers geschreven. Van sim- 
pele pamfletjes tot dikke, 
ingewikkelde boeken.
Een gedeelte van deze in- 
formatie i؟  hier in de buurt 
aanwezig. Misschien heeft 
٧ al folders zien liggen bij 
uw huisarts, de sociaal 
raadsman of de apotheek. 
Heeft ٧ vragen of w ilt ٧ in- 
lichtingen dan kunt ٧ altijd 
contact opnemen met het 
Maatschappelijk Werk Te- 
am , Polanenstraat 1, tel. 
842530, waar de informa- 
tie verzameld is.
©ok kunt ٧ informatie krij- 
gen bij de Stichting Pre- 
ventieprojekt Drugs, Mar- 
nixstraat 50, tel. 267176.

namens de Werkgroep 
Drugs
Fra^s Dorjee en Annemie- 
ke Swart.

HET BUURTSPORTCENTRUM BRE^IUS BLIJFT PARAAT
het water omgaan. Hopelijk 
wordt het een zonnigezomer.

START SEIZOEN '81/ 
'82:
Recreatiesport in 'Bredius'.
Er zijn wat wijzigingen in de 
sportprogrammering. Wat staat 
vast: half augustus tot half sep- 
tember: vrij spel, tennis, bad- 
minton, voetbal, volleybal.
ه د(  maandag 21 september '81 
start van de:
— sport- en spelinstructie, (de 

crèche gaat ook weer draai- 
en).

— tennis,
— conditie-gymnastiek (maan- 

dagavond),
— damesgym(donderdagmor-

— beja^denspel (kegel, koers- 
bal en volksdansen),

ه,^ — ^و
— invalidesport, (maandag- 

avond).

Popel je nu al? Bel Bredius: 
847172.
Het programmaboekje is in de 
maak.

DENKSPORTCENTRUM
ENTRIMZAAL

Zijn er nog suggesties van
buurtbewoners om deze ruim-
tes in te vullen? Er komen al: yo-
ga en dammen, Doe open die
mond en zeg het tegen de sport-
buurtwerker. ٠lony liaap

Zomer 
jeugdprogramma

Wees alert op de auto met de 
vliegende brigade in juni, want 
die zegt waar sport- en spel- 
activiteiten in de buurt plaats- 
vinden (o.a. het Westerpark). 
'Bredius' elke dag gratis open 
voordejeugd.Vakantiesport-en 
spel, en creatieve activiteiten 
v a ^ ju li^ m 2 4 ju lie n 2 7 ju lit /m  
14 augustus. (Organisatie: va- 
.(antiecomité Amsterdam؛'

Weg met de verveling bij de 
jeugd!
Ga je niet metvakantie! Dan ren- 
n^n naar het 'Bredius' voor 
sporttournooien, modeshows, 
kermissen, vossejachten, schat- 
graven enzovoorts.

BUURT EN CLUBHUI- 
ZEN
'□omela' en herzet', '?  raat' en؛
'Haarlemmerbuurthuis' staan 
ook open voor een gevarieerd 
kinderprogramma. Dit alles in 
nauwe samenwerking met ٧٠- 
kantiecomité Amsterdam, Bre- 
dius sportcentrum en het Bredi- 
us zwembad.

ZEILEN/SURFEN
Vraag inlichtingen bij 'Bredius' 
voor zeilen en surfen op de Slo- 
terplas, in de zomervakantie. De 
jeugd leert zo spelendewijs met

VOOR IEDEREEN VAN 0-80JAAR

Onbegrijpelijk dat er nog buurtbewoners zijn,d ie niet weten waar 
dat sportcentrum ligt.
Je hoeft niet eens een groot hek door, drempels zijn er niet, (het ge- 
bouw is aangepast aan invaliden-gebruik). En toch ontbreekt de lef 
bij veel mensen om er eens binnen te stappen. Een paar stappen 
maar, om in uw eigen sporthal te komen, waar onze buurt voor ge- 
knokt heeft. Loop mee met de buurman of -vrouw, of bel gewoon 
eens op (tel. 847172).

□aarom:
Let op de aankondigingen in de 
buurt, in de Aktiekrant, in de 
weekbladen!

Want:
'Bredius' moet uitpuilen van 
sport- en spel plezier voor ieder- 
een.

Programma vóór de 
zomervakantie:

27 mei: 'koerskegelbal' en 
volksdansen voor de 
bejaarden in de buurt.

Intussen blijft het Bredius sport- 
centrum draaien met zijn sport- 
p rogram m aat loopttot half ju- 
ni. Voorlopig houdt dat in: vrij 
spel. Neem je racket en volley- 
bal, shuttle etc. zelf mee! In de ei- 
gen 'sporthuis' ben je altijd 
welkom, en er is deskundige be- 
geleiding: geen strakke lessen!

Je mag in 'Bredius' alles doen, 
wat je zelf fijn vindt; niets moet

Je 'koopt' gewoon wat fysieke 
conditie, voor 1 ٧٧٢ 2 ف, a /  2,50

) per keer.(jeugd:

Zojuist heeft 'Bredius' haar eer- 
ste tijdperk afgesloten. Een peri- 
ode waarin veel mensen, naast:
— veel plezier,
— gezellige ontmoetingen met 

buurtgenoten,
— wat gezonde inspanning,
er ook nog wat bijgeleerd heb- 
ben, o.a.:
— tennissen,
— badminton,
— volleybal,
— tafeltennis,
— ، ٨^٧٢٨ ,
—  basketbal ■٠ (!■

De ruimte:
Maar de ruimte in 'Bredius' blijft 
uitdagend. Plaats genoeg voor 
mensen op leeftijd, oudere 
jeugd, jonge tieners, mensen 
met een handicap etc.

KLUSSENGROEP

Spaarndammerplantsoen 42, tel. 824044

Het aantal aangeboden vaar- 
digheden zal, d.m.v. vak- 
technische scholing worden 
uitgebreid.
Er wordt gewerkt tegen een 
tarief van /  5,— p.p. per uur 
en materiaalkosten. Vooraf 
wordt een kostenberaming 
gemaakt,die niet zal worden 
overschreden. ٧ komt voor 
hulp in aanmerking als ٧ een 
minimuminkomen hebt, en 
de klus zelf niet meer kan ver- 
rir.htfln
Onze hulp kan worden aan- 
gevraagd via de Sociaal- 
maatschappelijke instanties 
zoals:

— Sociaal Raadsman, Knollen- 
damstr. 87, tel. 82932ه

— Wijkpost voor Bejaarden, 
Spaarndammerstr. 141, tel. 
228921, of Schiedamstr. 2 
tel. 228921.

— Maatschappelijk Werkteam 
Polanenstr. 1, te!. 228921, of 
Haarlemmerstr. 115, tel. 
559358 -

— Wijkverpleging Zaandijkstr. 
113, tel. 8402-1) ,31ه  uur), of 
Barentzplein 65, tel. 234422 
(maan. 1-2 uur).

Voor nadere informatie kunt ٧
ons altijd bellen: 824044 (9-5).

Onze Klussengroep is een on- 
derdee! van de Stichting Wijk- 
dienstverlening Amsterdam 
(opgericht ju n i'79).
Deze Stichting beoogt 2 doelen. 
Ten eerste:
— Hulp aanbieden, tegen gere- 

duceerd tarief, aan mensen 
met een minimuminkomen, 
die werkzaamheden in en 
om het huis zelf niet meer 
kunnen verrichten.

Ten tweede:
— Zinvol en volwaardig werk 

aanbieden aan jongeren.
Daartoe zijn Klussengroepen 
gevormd. De bedoeling is 1 in el- 
ke Amsterdamse wijk. Begon- 
nen is in de Pijp, Geuzenveld/ 
Slotermeer en onze groep, die 
werkt in de Spaarndammer- 
buurt-, Zeeheldenbuurt en de 
Gouden Reael.

Momenteel kunnen wij mensen 
leveren voor:
— behangen
— schilderen
— eenvoudige timmerwerk- 

zaamheden
— eenvoudige electrawerk- 

zaamheden
— eenvoudig tuinonderhoud

DEKINDERBOERDERIJ
SPAARNDAM

Ook hebben we hard donateurs 
nodig, want instandhouden van 
een kinderboerderij kost han- 
denvol geld en subsidie hebben 
we niet genoeg om alles te kun- 
nen betalen.
٧  kunt zich als donateur opge- 
ven door onderstaande strook 
in te vullen en deze in te leveren 
bij het Wijkopbouworgaan 
'Spaarndam', Knollendam- 
s tra a t 11

WAARSCHUWINft

Het is ons bekend dat een aantal 
lieden in de buurt opereert, dat 
gelden inzamelt voor de kinder- 
boerderij. Wij verzoeken u, als 
iemand bij ٧ aan de deur komt 
voor de kinderboerderij 
'Spaarndam' onmiddellijk de 
politie te waarschuwen. Op het 
ogenblik voeren wij geen ande- 
re financiële actie dan onze do- 
nateursactie.

TOT ZIENS OP DE KINDER- 
BOERDERIJ SPAARNDAM

De kinderboerderij صء de 
Spaarndammerdijk, voorbij St. 
Barbara, komt goed van de 
grond. Er komen steeds meer 
dieren bij. Ook het aantal activi- 
teiten neemt toe. Het aantal kin- 
deren dat onze kinderboerderij 
bezoekt neemt steeds ؛oe, ؛ود is 
erg verheugend te noemen. Kin- 
deren met dieren leren omgaan 
is een erg belangrijke zaak.

Op hetogenblikzijn we hardaan 
het werk om ٠٨$ nieuwe club- 
huis ٨̂٧  de grond te krijgen. Bo- 
vendien zijn er elke dag weer 
nieuwe klusjes te doen om te 
zorgen dat de boerderij ؛٠٠٨ - 
baar blijft.

Jammer genoeg zijn er /'©٨؛  ge- 
noeg vrijwilligers ٠٨? al die klus- 
jes ٥۴ ؛زرا  af te krijgen. Daarom 
roepen W IJ u op ٠٨١ ons eens een 
handje te helpen. Elke وود  zijn er 
mensen, ook op zaterdag en 
zondag. Kom eens naar ons toe 
en neem een hamer en zaag 
mee.

Geef ٧ op als donateur ٧٠٨ de kinderboerderij. 
Het kost ٧ slechts /  24,— per jaar.

Naam: ..............
Adres: ...............
wordt donateur.

Handtekenin§:



VERKEER(D) 
ص  __BEKEKEN

■•تجذ

دت

■

ONRUST OPTBARENTSZPLEIN

af. Het uitgangspunt voor het 
verkeerscirculatieplan in c؛e 
buurt is en blijft het feit dat de 
Zeeheldenbuurt een woonbuurt 
is, waar het doorgaande verkeer 
uit geweerd dient te worden. De 
hoogste prioriteit heeft daarbij 
het verleggen van de W-boule- 
vard achter de vemen om.
Daar zal al het werk op gericht 
dienen te zijn. Aan dat uitgangs- 
punt wil het AKZ heel nadrukke- 
lijk vast blijven houden. 
Natuurlijk zal nog in discussie 
getreden moeten worden over 
verdere detaillering en invulling 
van het plan. Dat is ook gebeurd 
op het Zoutkeetsplein en in de 
Barentszstraat. Daar is ook met 
de bewoners overlegd over de 
mogelijkheden, die er zijn om 
zoveel mogelijk tegemoet ئ  ko- 
men aan de wensen van iedere 
bewoner.
En dat zal ook op het Barentsz- 
plein gebeuren. Het AKZ ver- 
wacht, dat de hier gerezen pro- 
blemen in goed overleg, wat we 
hier in de buurt gewend zijn op- 
gelost zullen worden.

Het AKZ

Enkele bewoners van het Ba- 
rentszplein zijn ؛٨  actiegekomen 
tegen het afsluiten van het Ba- 
rentszplein, even zijde, met de 
van Diemenstraat.
Men is 't niet eens met het ver- 
keerscirculatieplan, zoals dat in 
1974 tussen bewoners, het AKZ 
en de ambtelijke projectgroep 
vastgesteld is.
Nu is dat op zich niet vreemd.
In 7 jaar tijd is er veel veranderd 
en waarom zou je vasthouden 
aan een 7 jaar oud plan?
Daarom is door het AKZ met de 
bewoners de discussie geopend 
over de te nemen maatregelen 
in dat deel van de buurt. Maar 
zoals reeds gesteld, in7jaaris er 
veel veranderd. Ook in het den- 
ken over de plaats, die voetgan- 
gers en fietsers in de buurtt.o.v. 
de auto in dienen te nemen.
De veiligheid van deze groepen 
staat daarbij voorop. Dat is ook 
de reden geweest, waarom in- 
dertijd gekozen isvoorafsluiting 
van dat deel van het Barentsz- 
plein met de van Diemenstraat, 
't was en het is nog steeds een 
weg, die door veel automobilis- 
ten als sluipweggetje gebruikt 
wordt. En daar moeten we van

٠٣■
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sector ص

stellend belangrijk, maartegelij- 
kertijd ook een van de moeilijkst 
te realiseren zaken.
Vele bewoners hebben vaak al 
een knokpartij tegen hun eigen 
huisbaas achter de rug over de 
huurverhoging of het achter- 
stallig onderhoud en men is 
vaak niet zo gemotiveerd om z'n 
medebewoners te organiseren. 
Toch zullen we juist op dat punt 
onze krachten moeten bundelen 
om de laatste stoot te geven in 
de strijd voor een buurtgerichte 
en betaalbare stadsvernieu- 
wing in onze buurt.

□e redactie.

nen barsten.

De grote pot 
van Schaefer

Schaefer heeft dit jaar voor het 
verwerven van panden een bud- 
get van ƒ 109,— miljoen gulden. 
Geen kattepis dus.
Dit geld wordt als eerste gestopt 
in de grote projecten, waar op 
korte termijn grote aantallen 
woningen gebouwd zullen wor- 
den. De aankoop van panden in 
de particuliere sectorvereisteen 
doortastend optreden van het 
gemeentebestuur op basis van 
een intensieve samenwerking 
tussen de ambtelijke project- 
groep en actieve buurtbewo- 
ners. En juist dat laatste is ont

Wat te doen bij ontslag

Ontslag op staande voet

— Onmiddellijk protesteren bij 
de baas (liefst met getuigen).

— Zoek contact met de vak- 
bond, rechtswinkel of met 
anderen die je kunnen advi- 
seren wat er verder moet ge- 
beuren.

— Protesteer liefst nog diezelf- 
de dag per aangetekende 
brief bij je baas. Bewaar ook 
't bewijs van de PTT datje de 
brief aangetekend verstuurd 
hebt. Stuur ook een kopie 
van de brief naar het GAB en 
houdt 1 exemplaarzelf.

— Teken geen enkele verkla- 
ring.

— Vraag geen eindafrekening 
van je loon.

— Neem niets mee naar huis 
wat normaal op je werk blijft 
liggen.

— G a d o lg d e d a g g e w o o n  
werken, vraag of de baas te- 
rug komt op zijn beslissing.

Adressen: GAB, Singel 2 8 ه2-2ه , 
tel .5 2 1 1 هه و ;
FNV (vakbond), Plein '40-'45 nr.
1, tel. 134626;
Soc. Raadsman, Knollendam-
straat 87;
Buurthuismaatschappelijk werk
in rle  P ira a t.

Belangrijk!

proeftijd 1 ؛٨. Ontslag

— De proeftijd duurt hooguit 2 
maanden.

ول —  mag van de ene op de an- 
dere dag je baan opzeggen, 
ook voor je baas geldt geen 
opzegtermijn.

— Vraag de reden van je ont-

— Laat je inschrijven als werk- 
zoekende bij het arbeidsbu- 
reau en de Sociale Dienst. Je 
hebt geen recht op een WW- 
uitkering.

Ontslag

— Protesteer altijd, anders krijg 
je geen WW.

— Neem nooit zelf ontslag, dat 
kost je je WW-uitkering. 
Wacht liever tot je een ande- 
re baan hebt.

— Teken geen enkele verkla- 
ring.

— Je baas heeft toestemming 
van 't GAB nodig als hij je wil 
ontslaan

— is er toestemming dan geldt 
er een opzegtermijn;
b؛j weekloon van tenminste 
1 week, bij maandloon 
1 maand.


