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programmablad

ALGEMENE INLEIDING
Dit programmaboekje 
wordt u aangeboden 
door de twee buurthui
zen in de Hugo de 
Grootbuurt.
Buurthuis de Reiger en 
buurthuis 't Trefpunt 
hebben elk hun eigen 
aktiviteiten pakket.In 
het eerste deel vindt 
u de aktiviteiten van 
de Reiger en in het 
tweede deel het pro
gramma van 't Trefpunt 
Tussen beide buurthui
zen bestaat een taak
verdeling. In de Reiger 
komen vooral peuters,

volwassenen en bejaar
den. In 't Trefpunt 
zijn er aktiviteiten 
voor peuters,kinderen, 
tieners en volwassenen 
Informatie over de ak
tiviteiten vindt u in 
dit boekje.Wilt u meer 
weten over de aktivi
teiten of over de 
buurthuizen dan kunt u 
terecht bij: 
buurthuis de Reiger 
Van Reigersbergenstr65 
telefoon 845676 
buurthuis 1t Trefpunt 
3e Hugo de Grootstr 5 
telefoon 842473

Lay-out
Cor Bergveld 
Hans Hartman 
Wim de Jong 
Fenny Schouwink 
Wim Stevenhagen 
Ineke Bergveld

Foto ’ s
Cor Bergveld.

Typewerk
Ineke Bergveld

Omslag
Wim Stevenhagen 
Cor Bergveld

Druk
Studio Pierre

BUURTKRANT STEUNENV
Wordt donateur voor f 10,- per jaar. 

gem giro s 41098 t.n.v 6 .J .  Schuut
een buurtkrant hugo de groot uitgave 
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INHOUD
Voorwoord en in- 
houd pag 2
Beste buurtbewo
ners, Inleiding 
van buurthuis de 
Reiger pag 3
Programmarooster 
van buurthuis de 
Reiger vindt u op pag 4 

en 5
Meer over buren
hulp en wijkpost 
voor bejaarden op pag 6
Gym voor vrouwen 
peuters en soci
ale dienstverle
ning vindt u op pag 7
Klaverjassen, 0- 
pen huis en Eng
els op pag 8
Buurthuis 't
Trefpunt start 
met beste buurt
bewoners op pag 9
Programmarooster 
van buurthuis 't 
Trefpunt op paglO

en XI
Over peuters
en buurthuisraad 
leest u meer op pagl2
Engels voor be
ginners, film en 
Koffienieuws op pagl3
^Tieners, Na vie
ren opvang op pag14
Service buurtbe
woners, vakantie- 
aktiviteiten op pag15



seizoen 1979/'80

ACTIVITEITEN 
BUURTHUIS DE REIGER
BESTE BUURTBEWONERS
In deze gezamenlijke 
uitgave van het jaar
programma vindt u ook 
een overzicht van de 
aktiviteiten van de 
REIGER.
U zult ontspannende en 
vormende aktiviteiten 
tegen komen.
We zullen ons, ook het 
'komende jaar, vooral 
richten op de wet oude 
re buurtbewoners en op

de peuters.
Met de jong-volwassen- 
en, die al in ons 
buurthuis komen, wil
len we gaan kijken of 
er ook voor hen akti
viteiten te starten 
zijn. Wanneer u ideeën 
heeft om iets te wil
len doen wat nog niet 
in ons programma zit, 
komt u dan eens met 
ons 'praten.

Wanneer in het over
zicht van de aktivitei 
ten achter een aktivi- 
teit een sterretje
staat dan komt u ver
der in deze krant nog 
informatie tegen.
Wij, buurthuisraad en 
team van buurthuis de 
REIGER, hopen er samen 
met u een goed seizoen 
'79-'80 van te maken.

Buurthuis de R eiger, Vccn R eigersbergenstraa t 65
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programmablad buurthuis de Reiger

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG
o c h te n d o ch ten d o c h te n d
Peuterspeelzaal
9.00-12.30 uur 
start 21 augustus
Wijkpost voor 
bejaarden
9.30-11.00 uur

Peuterspeelzaal
9.00-12.30 uur 
Start: 21 augustus
Spreekuur
sociale
dienstverlening9.00-12.00 uur 
Start: 14 augustus
Gymnastiek voor vrouwen
10.30-11.30 uur 
Kosten ƒ 12,— per maand 
Start: 4 september

Peuterspeelzaal
9.00-12.30 uur 
Start: 21 augustus
Dameszangkoor
10 . 00-12.00 uur 
Kosten:ƒ 2,—  per keer 
Start: 5 september'

middag
Klaverjassoos
12.30-17.00 uur 
Kosten: f 1,—  
per maand
Biljartsoos
12.30-17.00 uur 
Kosten: i 1,50* per 
maand voor 4x per week
Engelse Les
15.00-16.00 uur 
Kosten:nog niet bekend 
Start: 24 september

m iddag
Eetclub voor ouderen
16.30-19.00 uur 
Kosten:/ 5,—  per keer 
(alles inbegrepen) 
uiterlijk dinsdag 
aanmelder.
Start: na overleg

middag
Klaverjasclub13.00-16.00 uur 
ƒ 1,—  per maand + 
ƒ 1,25 per keer voor 
feestmiddagen
Biljartsoos
12.30-17.00 uur 
Kosten: ƒ 1,50 per 
maand voor 
4x per

avond avond avond
Naailes
19.00-21.00 uur 
ƒ 6,50 per keer 
Start: 3 september
Icarus
Vliegtuigmodelbouwclub 
14 jaar en ouder
20.00-23.00 uur 
Start: 27 augustus 
ƒ 0,50 per keer4

Klaverjasclub "de Reiger"
20.00-23.00 uur 
ƒ 1,60 per keer 
inclusief 1 kop koffie 
en feestavonden

Spreekuur Soc 
Dienstverlening
19.30-21.00 uur 
Start: 14 augustus
Yoga I
19.00-20.30 uur 
Start: 14 augustus
Yoga II
zl.00-22.30 uur Kosten:ƒ 4,50 per keer 
Start: 5 september



seizoen l979/'80

DONDERDAG VRIJDAG ZONDAG
o c h te n d o c h te n d och tend
Peuterspeelzaal
9.00-12.30 uur 
Start: 21 augustus
Volksdansen 
voor ouderen
9.45-11.15 uur 
Kostend 7,50 per maand 
Start: 6 september

Peuterspeelzaal
9.00-12.30 uur 
Start: 21 augustus

middag middag middag
Klaverjassoos
12.30-17.00 uur 
Kosten: ƒ 1,—  per 
maand voor 4x per week
Biljartsoos
12.30-17.00 uur 
Kosten: ƒ 1,50 per 
maand voor 4x per week

Gymnastiek 
voor bejaarden
12.45-13.30 uur 
Gratis
Start: 24 augustus
Klaverjassoos
14.00-17.00 uur 
Kosten: ƒ 1,—  per 
maand voor4x per week
Biljartsoos
14.00-17.00 uur 
Kosten: ƒ 1,50 per 
maand voor 4x per week

Open huis 
voor ouderen
Zondag 16/9, 14/10 
en 18/11 
13.30-16.00 uur 
Kosten: afhankelijk 
van het programma
Prij sklaverjasElke laatste zondag 
30/9, 28/10, 25/11

avond avond avond
Amsterdamse 
Luchtvaart Club
20.00-23.00 uur 
Xosten ƒ 35,— per jaar 
Start: 24 augustus
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programmablad buurthu-is de Reiger

BURENHULP
De BURENHULP in het 
buurthuis "DE REIGER" 
is een organisatie van 
vrijwilligers uit de 
"Hugo de Groot" -buurt 
die op verzoek van 
buurtbewoners kleine 
praktische karweitjes 
verricht. Wat doet men 
zoal?

medicijnen halen 
boodschappen doen 
kleine reparaties 
enz., enz.

Gratis
De burenhulp werkt 
helemaal GRATIS en als 
u er gebruik van wilt 
maken, dan kunt u ie
dere werkdag, tussen 
10.00 en 14.00 uur bel 
len naar: Buurthuis 
"DE REIGER" tel.845676

Wanneer u woo^t in het 
gebied: Fred. Hendrik
straat, Kostverloren- 
vaart, Zaagmolenstraat 
Hugo de Grootkade, 
wordt u zeker geholpen

als het kan, dezelfdt 
dag nog.
Woont u in het gebied: 
Fred. Hendrikstraat, 
Nassaukade, Van Olde- 
barneveldplein,Hugo de 
Grootkade, dan zal 
eerst worden bekeken 
of er een burenhulper 
beschikbaar is.
Vrijwilligers
Overigens,de burenhulp

zoekt nog dringend 
VRIJWILLIGERS, die wel 
eens een karweitje 
voor een medebuurtbe- 
woner willen verrich
ten. Als u zich dus 
wilt opgeven als vrij
williger, ook even een 
telefoontje naar:
Buurthuis "DE REIGER" 
telefoon: 84.56.76. 
Of kom even langs.

WIJKPOST VOOR BEJAARDEN
Iedere maandagochtend I (behalve 's-woensdags) I Van Boetzelaerstraat 
(van 9.30 - 11.00 uur) | kunt u terecht bij: |49, tel.: 84.43.52. 
houdt een medewerkster 
van de wijkpost voor 
bejaarden haar spreek
uur in ons buurthuis.
U kunt bij haar te
recht met vragen of 
problemen inzake huis
houdelijke hulp, huis
vesting, financiën en 
algemene vragen.
Op andere ochtenden

6



seizoen 1979/'80

PEUTERSPEELZAAL
In buurthuis DE REIGER 
is een peuterspeelzaal 
waar kinderen van 2 \  
tot 4 jaar uit de Hugo 
de Groot-buurt onder 
leiding van de peuter- 
werkster en een ouder 
samen kunnen spelen. 
Wat wordt er zoal ge
daan :
- fietsen
- verven
- kleien
- puzzelen
- verkleden e.d.
Bij mooi weer wordt er 
in de tuin gespeeld. 
Als u geïnteresseerd 
bent, loop dan eens 
binnen tussen 9.00 en
12.30 uur om te zien, 
hoe het er is. 
Als u uw peuter wilt 
laten inschrijven,komt 
u dan op woensdagmid
dag tussen 1.30 en
2.30 uur even langs en 
vraag naar Lieneke. Er 
is dan rustig de tijd 
om u wat informatie 
over de speelzaal te 
geven.

KOSTEN
3 ochtenden per week 
ƒ 10,—
4/5 ochtenden per week 
ƒ 12.50.

SOC. DIENSTVERLENING
Als u problemen heeft, 
waar u met een ander 
over wilt praten of 
waar u bij geholpen 
wilt worden,komt u dan 
eens met ons praten. 
Zoals u ziet houden 
wij spreekuur op de 
dinsdagochtend van
9.00-12.00 uur en op 
de woensdagavond van
19.00-21.00 uur. Alle 
adviezen zijn gratis. 
U kunt ook bellen voor 
het maken van een af
spraak of loop gewoon 
even binnen en vraag 
naar Genia Soudain.Zij 
zal u graag ontvangen

en proberen tot een 
oplossing te komen.Ook 
houden wij spreekuur 
voor spaanstaligen. Er 
is een tolk aanwezig 
met name Nicol&s Fer- 
nandez voor de buiten
landse buurtbewoners. 
Dit spreekuur zal 
waarschijnlijk worden 
uitgebreid voor anders 
talige buitenlandse 
buurtbewoners.
Groeten van Genia en 
NicolSs en wij zeggen 
"gaarne tot ziens in 
ons buurthuis de 
Reiger".

GYM VOOR VROUWEN
Elke dinsdagochtend 
kunt u hiervoor bij 
ons terecht. M.i.v. 4 
september kunt u weer 
bezig zijn aan het 
verbeteren van uw con
ditie. Deze gym is be
doeld voor vrouwen,die

nog aardig wat kunnen 
bewegen. We hebben er 
de ruimte voor. Voor 
diegenen, die het wat 
kalmer aan willen doen 
met de gym, wijzen we 
op de mogelijkheid om 
vrijdag te gymen.
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programmablad buurthuis de Reiger

KLAVERJASCLUB DE REIGER
Elke dinsdagavond van 
20 uur tot 23 uur kunt 
u bij deze club te
recht. Ze hebben al 
aardig wat leden maar 
kunnen er toch nog wel 
'enige gebruiken. Ze 
organiseren ook gezel
lige avonden met onder 
andere de mogelijkheid 
leuke prijzen te win
nen .

OPEN HUIS
Deze zondagmiddagen 
willen we gaan houden 
op 16 september, 14 
oktober en 18 november 
Het programma voor de 
16e september bestaat 
uit het kennismaken 
met u, buurtbewoners 
en de nieuwe mensen in 
het buurthuis. Het is 
de officiële start van 
het nieuwe seizoen. We 
willen dan ook van u 
horen wat u denkt over 
de aktiviteiten voor 
het komende seizoen.In 
het bijzonder willen 
we op die eerste zon
dag van u horen welke 
wensen u voor de an

dere "OPEN HUIS-mid
dagen heeft.Er is veel 
mogelijk maar u kunt 
die dagen niet klaver

jassen en biljarten. 
De kosten zullen af
hangen van de aktivi
teiten.

ENGELSE LES
Het komende seizoen 
willen we weer met 
engelse les beginnen. 
Voor wie deze les be
stemd gaat worden is 
nog niet duidelijk. We 
gaan daar met de 
leraar eind augustus

nog eens over praten. 
Wij hopen u daarover 
in september te kunnen 
berichten. De startda
tum zal waarschijnlijk 
maandag 24 september 
zi jn.

MEDEWERK(ST)ERS DE REIGER
Klaaske Bettink 
Marieke Korthof 
Lieneke v.d. Veen 
Genia Soudain 
Nicolas Fernandez 
Ruud van Dijk 
Truus Prins 
Loes Moreno 
Geerie Reedijk

Volwassen-werkster 
Volwassen-werkster 
Pe ute r-we rk s te r 
Sociale dienstverlening 
Sociale dienstverlening 
Team-koördinator 
Huishoudelijke kracht 
Huishoudelijke kracht 
Administratieve kracht

8
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ACTIVITEITEN 
BUURTHUIS 't TREFPUNT
BESTE BUURTBEWONERS
In dit programmablad 
'voor het seizoen 1979- 
1980 vindt u een over
zicht van de aktivitei 
ten in 't Trefpunt. In 
het buurthuis zijn er 
aktiviteiten voor vol
wassenen, kinderen, tie

ners en peuters. Als u 
.zin heeft mee te doen 
aan een aktiviteit 
kunt u meer informatie 
krijgen bij het buurt
huis. Het kan voorkomen 
dat u een aktiviteit 
mist of een goed idee

heeft voor een nieuw 
programma. We willen 
dit graag weten en 
kunnen helpen een goed 
plan uit te voeren. In 
het buurthuis is er 
altijd wel iemand die 
u kan helpen.

In het buurthuis werken:
Ans Termeulen 
Ine Baan
Margot Kaldenbach

Ieke Witteveen 
Helga Sieckmeyer 
Paul van der Maden

Corrie van Ankeren 
Ali Sleijfer

Buurthuis ' t  T refpun t,  3e Hugo de G rootstraa t 5
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programmablad buurthuis.'t Trefpunt

MAANDAG 
o c h te n d
Peuterspeel• 
zaal I 9 .0 0-1 2 . 0 0

Peuterspeel 
zaal II 9 .0 0-1 2 . 0 0

m iddag
Navieren opvang
16.00-17.30 • 
ƒ 0,75 per keer
Sport en inloop
15.00-17.30, 13-16jaar 
ƒ1,—  per week

avond
Soul-ballet
15.30-19.30, 10-13 jaar 
ƒ 2,50 per keer c
Soul-ballet
19.30-20.30, volw. 
ƒ 2,50 per keer
Soul-ballet
20.30-21.30, volw. 
ƒ 2,50 per keer
tafeltennis volwassenen
21.30-24.00,
ƒ 2,50 per keer
Engels- beginners
20.00-21.30, 
ƒ 40,—  per 10 lessen
Engels- gevorderden
19.30-21.00,
ƒ 40,—  per 10 lessen
Buurtsoos #

DINSDAG 
o c h te n d
Peuterspeel 
zaal I 9 .0 0-1 2 . 0 0

Peuterspeel 
zaal II 9 .0 0-1 2 . 0 0

m iddag
Navieren opvang
16.00-17.30, 4-6 jaar 
ƒ 0,75 per keer
Na vieren opvang
16.00-17.30, 7-10 jaar 
ƒ 0,75 per keer
Disco-kook klub
16.00-17.30, 10-12 jaar 
ƒ 1,-- per keer

avond
Gymnastiek voor dames
20.30-21.30, volw. 
f 10,—  per maand
Engels
19.30-21.00, volw.
ƒ 40,-- per 10 lessen
Naailes
!?.30—21.30, volw. 
ƒ 40,—  per 10 lessen
Spreekuur Huurkomitee
19 . 30-20 . 3f
Buurtsoos

WOENSDAG
o c h te n d
Peuterspeel 
zaal I 9 .0 0-1 2 . 0 0  

Kreativiteit groep
9.30-11.30, volw. 
f 3,50 per keer
Damesgymnastiek10.00-11.00, volw. 
ƒ 10,—  per maand
Koffie-ochtend
9.30-11.00
Spreekuur Huurkomitee
1 1 . 00 - 12.00

middag
Instuif
14.00-15.30, 4-6 jaar # 
ƒ 0,75 per keer
Instui f
14.00-15.30, 7-10 jaar 
ƒ 0,75 per keer
Sport en inloop
15.00-17.30, 13-16 jaar 
ƒ 1, -- per week

avond
Voetbal
18.30-19.45, 10-12 jaar 
ƒ 1,—  per keer
Volleybal
19.45-21.45, volw. 
ƒ 1,—  per keer
Fotoclub19.30-22.30, volw. 
ƒ 4,-- per week
Buurtsoos
vanaf 19.30

vanaf 19.30

vanaf 19.30 uur10 •betekent dat er belangrijke informatie wordt gegeven over deze aktivi
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DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG
o c h te n d o c h te n d o c h te n d
Peuterspeel 
zaal I 9 .0 0 -1 2 . 0 0

Peuterspeel 
zaal II 9 .0 0 -1 2 . 0 0

Peuterspeel 
zaal I 9 .0 0-1 2 . 0 0

Peuterspeel 
zaal II 9 .0 0-1 2 . 0 0

Koffie-ochtend
9.30-11.00

Film •

middag middag
Na vieren opvang
16.00-17.30
ƒ 0,75 per keer
Disco-kook klub
16.00-17.30, 10-12 jaar 
ƒ 1.—  per keer

Sport en inloop
15.00-17.30, 13-16 jaar 
ƒ 1,—  per week

ZONDAG

avond
Sport
20.00-22.00, volw 
f 1,—  per keer
Buurtsoos
vanaf 20.00

avond
Soosavond
19.30-22.00 13-16 jaar

middag
Tafeltennis
14.00-16.00, volw.
f 1,-- per keer

verderop in dit programmablad. 11



programmablad buurthuis 't Trefpunt

BUURTHUISRAAD EN DAGELIJKSE KOMMISSIE
In het buurthuis is er 
een buurthuisraad. Ie
dere groep die een ak- 
tiviteit in het buurt
huis heeft is in de 
buurthuisraad verte
genwoordigd. De buurt
huisraad vergadert o- 
ver de begroting, over 
de verdeling van de za 
len in het buurthuis, 
het vaststellen van de 
aktiviteiten.

Omdat de buurthuisraad 
niet vaak bijeen komt 
is er een dagelijkse 
kommissie.In deze kom
missie zitten afgevaar 
digden van de buurt
huisraad en één van de 
werkers. In de dage
lijkse kommissie wor
den ook nieuwe ideeën 
besproken.
De dagelijkse kommis
sie bestaat uit:

Annemiek Boom 
telefoon 186498 
Marian Hoonings 
telefoon 827303 
Margot Kaldenbach 
telefoon 842473 
Er moeten nog 2 mensen 
in de kommissie.

PEUTERSPEELZALEN
Spelen is voor kinde
ren van 2-4 jaar erg 
belangrijk, ook het 
kontakt leren leggen 
met andere kinderen en 
volwassenen. In onze 
twee peuterspeelzalen 
is hiervoor alle gele
genheid. Ze kunnen 
fietsen, rennen, bou
wen met blokken, boek
jes lezen,enz.Ook wil
len wij ze laten ont
dekken wat ze met zand 
en water, klei, verf, 
plaksel en allerlei 
ander materiaa- kunnen 
doen.
Naast de vaste leiding 
Helga zaal 1 en Ine 
zaal 2 werken er iede
re morgen 2 moeders of 
vaders mee; dit is om 
elk kind de nodige aan 
dacht te kunnen geven. 
De peuters eten om on
geveer 10 u. fruit en 
drinken om 11 u. een 
beker melk met een 
koekje. Meestal wordt 
hierbij een verhaaltje 
verteld,een liedje ge
zongen of een spelle

tje gedaan.
Er is regelmatig kon
takt met de ouders o- 
ver de ontwikkeling 
van het kind thuis en 
op de speelzaal en 
mede daarom is er lx 
in de maand een ouder
avond waarin ook al
lerlei andere punten 
die betrekking hebben 
op de speelzaal aan de 
orde kunnen komen. 
LEIDING
Helga Sieckmeijer en 
Ine Baan.

Kosten
ƒ 2,25 per ochtend 
(doorbetalen bij afwe
zigheid, behalve bij 
langdurige ziekte en 
vakantie van het buurt 
huis).
Aanmelden
Bij Helga of Ine in 
het buurthuis,telefoon 
842473. Op dit moment 
is er nauwelijks een 
wachtlijst.

De speelzaal van Helga 
is open van maandag 
tot en met vrijdag van 
9-12 uur voor peuters 
van 2-4 jaar.
De speelzaal van Ine 
is open op maandag, 
dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 9-12 uur 
voor peuters van 2-4 
jaar.

12
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ENGELS VOOR BEGINNERS
Op maandagavond van 8 
uur tot half 10 willen 
we weer een nieuwe 
groep starten.Bij vol
doende deelname zal 
deze kursus kunnen be
ginnen. Het is dus zaak 
u tijdig op te geven 
voor deze aktiviteit. 
Opgave via 't Trefpunt 
telefoon 842473,vragen 
naar Ieke.

FILM
Vorig seizoen is er 1 
maal in de 14 dagen op 
zaterdag film gedraaid 
voor kinderen van 4-12 
jaar.Of er dit seizoen 
weer film op zaterdag 
komt is niet zeker. 
Dit hangt af of er 
mensen zijn die film 
willen gaan draaien en 
willen meehelpen. Als 
het doorgaat dan hoor 
je het via de school 
n de buurtkrant.

VOLWASSENEN
Veel oude aktiviteiten 
gaan gewoon verder. Er 
start een nieuwe 
groep Engels en welke 
aktiviteiten er voor 
vrouwen worden gestart 
is nog niet duidelijk.

Dit komt vooral omdat 
Thea weg is gegaan en 
haar opvolgster Ieke 
in augustus begint. In 
de buurtkrant zullen 
nieuwe aktiviteiten 
worden aangekondigd.

BUURTSOOS EN KOFFIE OCHTEND
Jp maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag 
is de soos 's avonds 
open vanaf half 8 voor 
buurtbewoners. Het is 
dan mogelijk om bij 
het genot van een kop
je koffie of een drank
je andere buurtgenoten 
te ontmoeten of te pra
ten met een medewerker 
van het buurthuis.
Dit kan ook op woens

dag en vrijdagochtend 
van half 10 tot 11 uur.

INSTUIF
Op woensdagmiddag kun 
je ook komen spelen in 
't Trefpunt. De middag 
is voor kinderen van 
4-10 jaar. Het begint 
om twee uur.

13



programmablad buurthuis 't Trefpunt

TIENERS VAN 
10-12 JAAR
In het programma geen 
veranderingen in ver
gelijking met dit sei
zoen.

13-16 JAAR
Voor de middagen wil
len we contributie 
gaan vragen. 1 Gulden 
voor de hele week. Dit 
geld kunnen we dan ge
bruiken voor nieuwe 
balleii, vacantie's en
zovoorts .

NAVIEREN PVANG
Ook dit jaar is er 
weer gelegenheid om na 
schooltijd in 't Tref
punt te komen spelen. 
Op dinsdagmiddag kun
nen er twee leeftijds

groepen komen(kinderen 
van 4-6 jaar en 7-10 
jaar). Op maandag en 
donderdag weten we nog 
niet precies wat er 
gaat gebeuren. In sep

tember sturen we nog 
een brief aan de vaste 
bezoekers en komt er 
ook 'n stukje in de 
buurtkrant.

SOULBALLET
We willen dit jaar 
weer opnieuw beginnen- 
met een groep meisjes 
en jongens van 10-12 
jaar die graag willen 
dansen op de nieuwste 
muziek. Wil je er meer 
over weten of je aan
melden dan vragen naar 
Paul.
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SERVICE VOOR BUURTBEWONERS
Na het maken van een I 
afspraak is het moge- | 
lijk gebruik te maken 
van een vergaderruimte 
in het buurthuis. Ook 
is er een donkere ka
mer voor het ontwikke
len van foto's en kun
nen er stencils worden 
afgedraaid. Deze dien
sten worden alleen

VRIJWILLIGERS
Voor het draaien van 
film op zaterdag en 
voor de voetbalclub 
worden nog vrijwilli

gers gezocht. Wilt u 
weten wat er precies 
gedaan moet worden of 
wilt u zich aanmelden

dan vragen naar Ans 
Termeulen.

VAKANTIE AKTIVITEITEN

voor buurtbewoners ter I gen een daarvoor vast- 
beschikking gesteld te-| gestelde prijs.

In de herfst-, kerst-, 
paas- en zomervakantie 
organiseert hët buurt
huis vakantie-aktivi- 
teiten. Er is dan van 
alles te doen: van een

dagje naar zee en 
films tot speurtochten 
koken en barbecue. De 
programma's worden op 
de scholen in de buurt 
en in de vitrine op

het Hugo de Grootplein 
bekend gemaakt. Ook 
staat het programma in 
de buurtkrant.

Vakantie a k t iv i te i t e n  op h e t Van O ldenbam evelatp ie^n
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