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ALGEMENE INLEIDING 

Beste buurtbewoners
Dit programmaboekje 
wordt u aangeboden 
door de twee buurthui
zen in de Hugo de 
Grootbuurt.
Buurthuis 't Trefpunt 
en buurthuis De Reiger 
hebben elk hun eigen 
aktiviteiten-pakket.
In het eerste deel (op 
bruin papier) vindt u 
de aktiviteiten van 't 
Trefpunt en in het 
tweede deel(op wit pa- 
pier)het programma van 
De Reiger. Tussen bei
de buurthuizen bestaat 
een taakverdeling.
In 't Trefpunt zijn er 
aktiviteiten voor peu

ters, kinderen,tieners 
en volwassenen. In de 
Reiger komen vooral 
peuters,volwassenen en 
bej aarden.
Informatie over de ak
tiviteiten vindt u in 
dit boekje.Wilt u meer 
weten over de aktivi-

LAY OUT
Wim Stevenhagen 
Wim de Jong 
Alma Jongerius 
Ineke Bergveld

FOTO,S
Cor en Ineke Bergveld

teiten of over de 
buurthuizen dan kunt u 
terecht b i j : 
buurthuis 't Trefpunt 
3e Hugo de Grootstr. 5 
telefoon: 842473 
buurthuis De Reiger 
Van Reigersbergenstr65 
telefoon: 845676.

TEKST
Geschreven door en on
der verantwoordelijk
heid van de medewer
kers van de buurthui
zen .

OMSLAG
Wim Stevenhagen

INHOUD
DEEL 1: TREFPUNT

3 Inleiding van 't 
Trefpunt.

4 Wat er zoal te doen 
is in 't Trefpunt 

ziet u op het program- 
ma-overzicht.

6 Meer over aktivi— 
teiten voor kinde

ren en tieners.

8 informatie over de 
peuterspeelzalen,de 

kursus Spaans, Buurt- 
soos en Engelse les.

m  Tot slot iets o- 
I VJ ver de buurthuis 
raad, service aan 
buurtbewoners,vrijwil
ligers gevraagd en wie 
er in 't Trefpunt wer
ken .

DEEL 2: REIGER
^ Inleiding bij
1 O  het programma 
van de Reiger. Verd-r 
wie er werken en infor 
matie over de buren
hulp .

m  r\ Klubs die ge-
I O  richt zij n op 
beweging en ontspan
ning zoals gym, yoga 
klaverjassen, biljar
ten, het zangkoor en 
de open-huis zondagen.

■a A Programma over- 
I z i c h t  voor het 
komend Reigerseizoen.

^ q  Peuterspeelzaal, 
l ö  kunst in de wijk 

Engelse les, wijkpost 
voor bejaarden en de 
kreatieve ochtend.

•nw f schouw
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AKTIVITEITEN 
BUURTHUIS HET TREFPUNT

INLEIDING
In dit programmablad 
voor het seizoen 198 0— 
1981 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 vpor 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.
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PROGRAMMAO VERZICHT
MAANDAG

OCHTEND
Peuterspeelzaal I

9.00-12.00 uur

Peuterspeelzaal II
9.00-12.00 uur

MIDDAG
Na vieren opvang

16.00-17.30 uur 
ƒ 0,75 per keer

Sport & Inloop
15.00-17.30 uur 

13-16 j aar

AVOND
Huur spreekuur
19.00-20.00 uur

Soul ballet
voor beginners 
volwassenen

19.30-20.30 uur

Soul ballet
voor gevorderden
20.30-21.30 uur 

ƒ 12,-- per maand

Engels
volwassenen 

ƒ 54,-- voor 12 lessen 
voor beginners

Engels
voor gevorderden,

2e jaar 
ƒ 54,-- voor 12 lessen

Buurtsoos
vanaf 19.30 uur
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DINSDAG
OCHTEND

Peuterspeelzaal I
9.00-12.00 uur

Peuterspeelzaal II
9.00-12.00 uur

MIDDAG
Na vieren opvang

4-8 jaar 0,75 per keer
16.00-17.30 uur

Na vieren opvang
8-10 jaar0,75 per keer

16.00-17.30 uur

Club
10-12 jaar1,--per keer

16.00-17.30 uur

AVOND
Konditie training 

voor vrouwen
start 26 augustus 
ƒ 12,-- per maand
19.30-20.30 uur

Konditie training 
voor vrouwen
20.30-21.30 uur

Naaikursus
19.00-21.00 uur

ƒ 60,-- voor 12 lessen

Naaikursus
21 .00-23.00 uur

Engelse konversatie
19.30-20.30 uur

ƒ 54,-- voor 12 lessen

Spaans
19.00-20.30 uur 
(voor beginners)

Spaans
21 .00-22.30 uur 

ƒ 54,-- voor 12 lessen 
(voor gevorderden)

Buurtsoos
vanaf 19.00 uur

WOENSDAG
OCHTEND

Peuterspeelzaal I
9.00-12.00 uur

Kreativiteitsgroep
9.30-1 1 .30 uur 

voor volwassenen 
start 3 september 
ƒ 3,-- per keer

Dames gymnastiek
10.00-11.00 uur 

ƒ 12,-- per maand

Koffie ochtend
9.30-11.00 uur

Huur spreekuur
10.00-11.00 uur

MIDDAG
Instuif

14.00-15.30 uur 
kinderen van 4-10 jaar

ƒ 0,75 per keer

Sport & Inloop
15.00-17.30 uur 

13-16 jaar

AVOND
Voetbal

18.30-19.45 uur 
jongens 11-13 jaar 
ƒ 1,-- per keer

Volleybal
19.45-21.45 uur 
voor volwassenen 
ƒ 1,25 per keer

Fotogroep
19.30-22.30 uur 
voor volwassenen 

ƒ 60,-- voor 12 lessen

Buurtsoos
vanaf 19.30 uur



BUURTHUIS t TREFPUNT
DONDERDAG

OCHTEND
Peuterspeelzaal I

9.00-12.00 uur 

Peuterspeelzaal II
9.00-12.00 uur

Vrouwenpraatgroep
9.30-11.30 uur 
ƒ 2,-- per keer

MIDDAG
Na vieren opvang

kinderen van 6-10 jaar
16.00-17.30 uur 
ƒ 0,75 per keer

Club
10-12 jaar ƒ 1,-- pkeer

16.00-17.30 uur

voetbalclub
16.00-17.15 uur ƒ 0,75 
jongens van 8-11 jaar

AVOND
Sport

voor volwassenen
20.00-22.00 uur 
ƒ 1,50 per keer

Buurtsoos
vanaf 20.00 uur

VRIJDAG
OCHTEND

Peuterspeelzaal I
9.00-12 .00 uur

Peuterspeelzaal II
9.00-12.00 uur

MIDDAG
Sport & Inloop

13-16 jaar
15.00-17.30 uur

AVOND
Soos avond
13-16 j aar

19.30-22.00 uur

ZONDAG
OCHTEND

MIDDAG
Tafeltennis

14.00-16.00 uur 
volwassenen 

ƒ 1,25 per keer
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buurthuis ’t Trefpunt

KINDERWERK

Na 4-opvang in 't Trefpunt

Ook dit jaar werken 
wij weer met dagdeel- 
stagiaires van de Ho
gere Beroepsopleiding 
jeugdwerk, dit is een 
opleiding waar mensen 
leren hoe met kinderen 
om te gaan. Doordat 
hun school pas op 25 
augustus begint komen 
de stagiaires pas vrij 
laat kennismaken met 
ons buurthuis. Daarom 
start het kinderwerk 
in het Trefpunt niet 
gelijk met de kleuter
en lagere scholen in 
de buurt. Wij vinden 
dit jammer, maar om 
een goede opvang en 
instuif te realiseren 
kiezen wij toch voor 
een latere start. Dit 
betekent konkreet naar 
de aktiviteiten het 
volgende:
Instuif op woensdag

start 10 september. 
Donderdag na 4 opvang 
start 11 september. 
Maandag na 4 opvang 
start 15 september. 
Dinsdag na 4 opvang 
start 16 september.
In september sturen 
wij nog een brief naar 
de vaste kinderen van 
na 4 opvang en instuif 
en natuurlijk ook de 
voetbalklub voor jon
gens van 8-11 j aar.

Instuif
Op woensdagmiddag kun 
je ook weer komen spe
len in het Trefpunt. 
De middag is voor kin
deren van 4 tot 10jaar 
De instuif begint op 
woensdag 11 september 
van 2 tot half 4, de 
kosten zijn ƒ 0,75.

Na 4 opvang
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 voor 
kinderen van 4-8 jaar 
en 8-IOjaar.Op maandag 
en donderdag komt er 
na 4 opvang,op maandag 
voor de leeftijdsgroep 
van 7-10 jaar en don
derdag van 6-10 jaar. 
Op de donderdag komen 
elke week dezelfde kin
deren. De tijden zijn 
van 4 tot half 6, kos
ten ƒ 0,75.

Voetbalclub
Op donderdagmiddag na
4 uur kunnen Gé, Vin
cent, Ramon, Carroll, 
Dennis, Roberto,Stacey
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Programma 1 9 8 0 /1 9 8 1

Barbecue als afsluiting van de vakantie-aktiviteiten.

VAKANTIE AKTIVITEITEN
George en vrienden 
weer komen trainen in 
de sportzaal van 't 
Trefpunt onder lei
ding van jullie trai
ner oom George Boeke- 
laar.Dit jaar proberen 
we meer wedstrijden te 
organiseren. Wanneer 
de klub precies start 
is nog onduidelijk, 
tegen die tijd neemt 
Gilles, de vervanger 
van Ans wel kontakt 
met jullie op. Tijd: 
van 4 tot kwart over 5 
Kosten: ƒ 0,75.

TIENERS van
Op de dinsdagmiddag en 
de donderdagmiddag is 
er weer een klub voor 
tieners van 1 0 - 1 2  
jaar. Voor de zomer
vakantie was er een 
disko-kook klub op

In de herfst-, kerst-, 
paas- en zomervakantie 
organiseert het 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

10 tot 12 jaar
dinsdag voor jongens 
en meisjes. Voor de 
meisjes was er een ei
gen klub op donderdag 
samen met Lia. Op 
woensdag avond kan er 
weer gevoetbald worden

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

Welke middag klub er
op de dinsdag komt en 
welke op de donderdag 
weten we nog niet. In 
september laten we dit 
weten via de schooi en 
de buurtkrant.
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buurthuis ’t Trefpunt

PEUTERS

Voor kinderen van 2-4 
jaar is het belangrijk 
om te spelen en kon- 
takt te leren leggen 
met andere kinderen en 
volwassenen. In onze 
twee peuterspeelzalen 
is hiervoor alle gele
genheid. De peuters 
kunnen puzzelen, fiet
sen, bouwen, rennen, 
bezig zijn met aller
lei gevariëerd spel
en ontwikkelingsmate
riaal. Ook laten we ze 
spelen met klei, verf, 
plaksel, water, zand 
enz.Dit om ze te laten 
ontdekken wat ze zelf 
met allerlei materiaal 
kunnen doen.
In de ochtend zijn er 
ook rustpunten. Om on
geveer tien uur wordt 
er fruit gegeten. Om 
ongeveer elf uur wordt 
gezamelijk een beker 
melk gedronken met 
daarbij een koekje. 
Hierna blijven alle

kinderen zitten en 
wordt er een boekje 
voorgelezen,een liedje 
gezongen en kunnen de 
kinderen hun belevenis 
sen van de vorige dag 
vertellen.
Naast de vaste peuter- 
werkster Helga(zaal 1) 
en Ine (zaal 2) werken 
er iedere morgen twee 
moeders of vaders mee; 
dit is om elk kind' de 
nodige aandacht te ge
ven. Per week wordt er 
dus door elke vader of 
moeder één ochtend mee 
gedraaid.
Er is regelmatig kon- 
takt met de ouders o- 
ver de ontwikkeling 
van het kind thuis en 
op de speelzaal. Mede 
hierom is er éénmaal 
in de maand een ouder
avond waarin ook aller 
lei andere punten die 
betrekking hebben op 
de speelzaal aan de 
orde kunnen komen.

Leiding
Helga Sieckmeyer en 
Ine Baan.

Tijden
De speelzaal van Helga 
is open van maandag 
tot en met vrijdag van
9-12 uur voor peuters 
van 2-4 jaar. Peuters 
kunnen minimaal 3 en 
maximaal 5 ochtenden 
terecht.
De speelzaal van Ine 
is open op maandag, 
dinsdag, donderdag en 
vrijdag, van 9-12 uur 
voor peuters van 2-4 
jaar. Peuters kunnen 
minimaal 3 en maxi
maal 4 ochtenden te
recht .

Kosten
ƒ 2,50 per ochtend. 
Doorbetalen bij afwe
zigheid, behalve bij 
langdurige ziekte en 
vakantie van het buurt 
huis .

Opgeven
Bij Helga of Ine in 
't Trefpunt,, telefoon 
842473.

SPAANSE LES
Halverwege vorig sei
zoen bleek er zo'n 
groot enthousiasme te 
zijn dat er in febru
ari 2 kursussen Spaans 
zijn gestart.
In september gaan we 
hiermee verder; er 
start een kursus voor 
gevorderden, u kunt

8



Programma 1 9 8 0 /1 9 8 1

VOLWASSENEN
Ook dit seizoen be
looft weer een gezel
lig en druk seizoen te 
worden; veel geslaagde 
aktiviteiten gaan ge
woon door, er starten 
weer enkele nieuwe ak
tiviteiten. De lokalen 
zijn goed bezet, voor 
en na de aktiviteiten 
is het een gezellige 
drukte in de soos be
neden. Er zijn nu al 
nieuwe ideeën voor 
feesten,themaochtenden 
voor vrouwen, inciden
tele aktiviteiten enz. 
Hier leest u meer over 
in de buurtkrant.
Hoe meer groepen er 
komen,hoe belangrijker 
een goede organisatie 
wordt.In de buurthuis- 
raad is afgesproken 
dat dit seizoen het 
systeem van betaling 
duidelijker gemaakt 
Bij kursussen (taal-, 
naai-, fotokursussen ) 
gaat u betalen in blok 
ken n l . Ie blok van 
september tot aan de 
kerst, 2e blok van 
januari tot aan de pa- 
sen,3e blok tot aan de 
zomervakantie.

zich hiervoor opgeven 
als u al eens eerder 
iets aan spaans heeft 
gedaan. Er kan een 
kursus voor beginners 
starten als er voldoen 
de aanmeldingen zijn 
(zeker 8).
Deze lessen worden ge
geven door Daniel de

Samen met de groep 
wordt bij de inschrij
ving bekeken hoeveel 
weken u les heeft en 
hoeveel geld u dan 
precies gaat betalen 
(uitgaande van het be
drag voor 12 weken). 
Na afloop van een blok 
wordt opnieuw bekeken 
hoeveel deelnemers 
zich inschrijven voor

ENGELSE LES
In september wil ik, 
Marijke, in het buurt
huis een kursus Engels 
voor beginners starten 
In deze kursus zal ik 
"reddend" Engels bren
gen, dit houdt in dat 
u in één jaar zoveel 
Engels leert dat u een 
eenvoudig gesprek kunt 
voeren en een eenvou
dig briefje kunt 
schrijven. De nadruk 
ligt echt op de prak
tische kant! Iedereen 
die nog niets aan En
gels heeft gedaan of 
een beetje engels 
heeft gehad maar bijna 
alles is vergeten en

Crezencio, het accent 
in het lesgeven ligt 
bij eenvoudig spaans 
leren beheersen.

de volgende lessen en 
of het dan doorgaat. 
De meeste aktiviteiten 
starten de laatste 
week van augustus of 
begin september.
Heeft u interesse voor 
een van de aktivitei
ten meldt u dan snel 
aan bij het buurthuis 
tel. 842473, vragen 
naar Ieke.

die zin heeft in een 
gezellige kursus waar 
u op een leuke manier 
wat leert,kan zich op
geven bij het Trefpunt 
Vanuit de andere kur
sussen is het idee ge
groeid om nog een tijd 
door te gaan met een 
kursus konversatie En
gels. In september zal 
Jan een dergelijke 
kursus gaan sarten.
In deze kursus zal 
n.a.v. zelfgekozen on
derwerpen of korte 
teksten Engels gespro
ken worden in een niet 
al te grote groep(ong. 
8 deelnemers). Wie ge- 
interesseerd is en 
zelf al enige onder
grond heeft(ong.2 jaar 
Engels heeft gehad op 
school of op een kur- 
sus)kan zich aanmelden 
bij het -Trefpunt.
Er zijn nog een paar 
plaatsen vrij bij de 
kursus gevorderden
(deze deelnemers star
ten nu met hun tweede 
seizoen.
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buurthuis ’t Trefpunt

BUURTHUISRAAD
& DAGELIJKSE KOMMISSIE
In 't Trefpunt bestaat 
al vele jaren een 
buurthuisraad. In de 
buurthuisraad worden 
de aktiviteiten groe
pen vertegenwoordigd 
door mensen uit die 
groepen. De laatste 
maanden is er geen ver 
gadering van de buurt
huisraad geweest, hoe
wel er wel belangrijke 
zaken als de verdeling 
van de ruimten in het 
buurthuis,het program
ma en de financiën be
sproken moesten worden 
De reden dat er geen 
buurthuisraad vergade
ring meer gehouden is, 
was dat de dagelijkse 
commissie en het team 
van buurthuismedewer- 
kers ontdekten dat er 
nodig iets veranderen 
moest aan het meepra
ten over de belangrij
ke dingen in het buurt 
huis. De dagelijkse 
commissie die het da
gelijks bestuur van 
het buurthuis vormt 
kwam er achter dat er 
veel zaken al bespro
ken, of ze,lfs al be
slist waren in het 
team van de medewer
kers voordat er in de

Na het maken van een 
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-

commissie over gespro
ken kon worden. Dit 
werd geen goede zaak 
gevonden en we willen 
hier in het nieuwe sei 
zoen ook verandering 
in brengen. In oktober 
zal er een buurthuis
raad vergadering wor
den gehouden waarin de 
plannen voor verbete-

Het buurthuis zal dit 
jaar weer bol staan 
van de aktiviteiten. 
Naast de kursussen 
en klubmiddagen moeten 
er erg veel dingen ge
organiseerd worden en 
dan denken we niet al
leen aan feesten ;en 
vakantie- aktiviteiten 
maar ook aan hele prak 
tische dingen zoals de 
buurtsoos, de admini
stratie, de technische 
klussen en allerlei 
huishoudelijke taken. 
Er werken al veel men
sen mee om het buurt
huis gezellig te hou
den en alles in goede 
banen te leiden.In het 
nieuwe seizoen willen

nen er stencils worden 
afgedraaid. Deze dien
sten worden alleen 
voor buurtbewoners ter 
beschikking gesteld te 
gen een daarvoor vast
gestelde prijs.

ring van het meepraten 
over de buurthuiszaken 
worden besproken.
In de dagelijkse com
missie zitten:Annemiek 
Boom tel.186498,Marian 
Hoonings tel. 827303, 
Bettie Jongerden tel. 
182559, Margot Kalden- 
bach tel. 842473.

maar dit kan alleen 
als er buurtbewoners 
mee gaan helpen. Wat 
valt er zoal te doen: 
meewerken met aktivi
teiten, vooral voor 
tienerwerk 10-12 jaar, 
vakantie- aktiviteiten 
voor kinderen en voor 
tieners, buurtsoos- 
avonden,bardiensten en 
voorbereiding en mee
werken aan feesten. 
Overdag is er behoefte 
aan mensen die als 
gastheer/gastvrouw be
zoekers kunnen ontvan
gen en ook verder weg
wijs maken in het 
buurthuis. Ook is het 
nodig mensen te woord 
te staan die het buurt 
huis opbellen. Verder 
zijn er nog admini
stratieve klussen te 
doen en technische 
klussen.Ook mensen die 
willen meedoen aan de 
voorbereiding van
nieuwe aktiviteiten of 
meer willen meewerken 
aan buurtaktiviteiten 
en publiciteit zijn 
hard nodig. Bel voor 
inlichtingen 842473

we nog meer gaan doen,

SERVICE BUURTBEWONERS

VRIJWILLIGERS
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Programma 1 9 8 0 /1 9 8 1

BUURTSOOS/INLOOP
Op maandag-,dinsdag-, 
woensdag-en donderdag
avond en woensdagmor
gen is de soos in het 
Trefpunt open. U kunt 
dan altijd binnenlopen 
om onder genot van een 
kop koffie of een 
pilsje andere buurtbe
woners te ontmoeten, 
wat te lezen of even
tueel te dammen en te 
schaken. Ook is er een 
medewerkster(er) van 
het buurthuis aanwezig

M edewerkers/sters van het Trefpunt

Ans Termeulen 
Ine Baan
Helga Sieckmeyer 
Paul van der Maden 
Ieke Witteveen 
Ali Sleijfer 
Margot Kaldenbach 
Marida Vissers 
Mieke Lodders 
Gilles Graafland

Kinderwerkster
Peuterwerkster
Peuterwerkster
Tienerwerker
Volwassenenwerkster
Huishoudelijk medewerkster
Team-koördinator
Stagiaire
Stagiaire
vervanger tijdens zwangerschaps 
verlof Ans Termeulen
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AKTIVITEITEN 
BUURTHUIS DE REIGER
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Programma 1 9 8 0 /1 9 8 1  buurthuis de Reiger

INLEIDING
Ook dit jaar weer een 
gezamenlijke uitgave 
van het programma van 
de Buurthuizen de Rei
ger en het Trefpunt.
U zult in dit boekje 
allerhande informatie 
vinden over aktivitei
ten, die in de Reiger 
plaatsvinden voor peu
ters en volwassenen. 
Het programma is uit
gebreid met een nieuwe 
aktiviteit en wel de 
kreatieve aktiviteit 
op de dinsdagochtend. 
Verder is een aantal 
aktiviteiten op een 
andere dag of ander 
tijdstip terecht geko
men. Dat kunt u alle
maal lezen in het o- 
verzicht dat u verder 
in dit boekje kunt vin 
den.
Het komende seizoen 
zal het team van de

Reiger worden uitge
breid met een buurt- 
werk(st)er en we ver
wachten daardoor ak- 
tieve groepen buurtbe
woners te kunnen steu
nen in hun aktivitei
ten op het gebied van

BURENHULP
De burenhulp in het 
buurthuis de Reiger is 
een organisatie van 
vrijwilligers uit de 
Hugo de Grootbuurt,die 
op verzoek van buurt
bewoners kleine prak
tische karweitjes ver 
richt. Wat doet men 
zoal ?
- medicijnen halen
- boodschappen doen
- kleine reparaties
- enz. enz. enz.
De burenhulp werkt 
gratis en u kunt er

wonen, werken en leven 
in de Hugo de Groot
buurt. U kunt te allen 
tijde meer inlichtin
gen krijgen bij de 
Reiger,vanaf 1 septem
ber .

gebruik van maken van 
dinsdag tot en met 
vrijdag. U moet dan 
tussen 10.00 en 14.00 
uur bellen naar Buurt
huis de Reiger, tel. 
84S676.
Wanneer u woont in het 
gebied: Fred. Hendrik
straat, Kostverloren- 
vaart,Zaagmolenstraat, 
Hugo de Grootkade dan 
wordt u zeker geholpen 
Woont u in het gebied: 
Fred. Hendrikstraat, 
Nassaukade, Van Olden- 
barneveldtstraat, Hugo 
de Grootkade dan zal 
er eerst worden beke
ken of er een vrijwil
liger beschikbaar is. 
De Burenhulp zoekt nog 
dringend vrijwilligers 
die wel eens een kar
weitje voor een buurt
genoot willen verrich
ten. Ook zoeken wij 
nog mensen, die één 
dag in de week om twee 
uur de aanvragen komen 
verdelen*over de vrij
willigers. Wanneer u 
zich wilt opgeven als 
vrijwilligers, bel dan 
ook even naar Buurt
huis de Reiger, tel. 
845676, of kom even 
langs.

Medewerkers sters van buurthuis de Reiger
Klaaske Bettink en Marieke Korthof voor het 
volwassenenwerk; Ruud van Dijk is team-koördi- 
nator.Truus Prins en Loes Moreno zorgen ervoor 
dat het gebouw schoon blijft en Geerie Reedijk 
doet de administratieve zaken.

Werving van nieuwe burenhelpers 
Grootplein. __________________
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PROGRAMMAOVERZICH
MAANDAG

OCHTEND

Peuterspeelzaal
9.15-12.15 uur

Wijkpost voor 
bejaarden

9.30-11.00 uur

MIDDAG

Engelse les

14.00-15.00 uur 
beginners

15.15-16-15 uur 
gevorderden

ƒ 15,-- per maand 
aanvang: 8 september

Klaverjas/Biljartsoos

12.30-17.00 uur

ƒ 1 of ƒ 1,50 
per maand

14

DINSDAG
OCHTEND

Peuterspeelzaal

9.15-12.15 uur

Gym voor Vrouwen

9.30-10.30 uur 

ƒ 12,-- per maand 

aanvang: 2 september

Kreatieve ochtend
9.30-11.30 uur

ƒ 40,-- voor 10 lessen 
aanvang: 7 oktober

MIDDAG

Klaverjasclub
13.00-16.0 0 uur

ƒ 1,-- per maand

ƒ 1,25 per keer voor
feestmiddagen

Klaverjas/Biljartsoos
12.30-17.00 uur

ƒ 1,—  of ƒ1,50 
per maand

AVOND
Klaverjasclub 

de Reiger
20.00-23.00 uur 
ƒ 1,85 per keer

inclusief 1 kop koffie 
en feestavonden

WOENSDAG
OCHTEND

Peuterspeelzaal
9.15-12.15 uur

Dameszangkoor

10.00-12.00 uur 

ƒ 8,70 per maand 

aanvang: 3 september

MIDDAG

Eetclub 
voor ouderen
16.30-19.00 uur 

ƒ 6,-- per keer 

aanvang: 3 september

AVOND
Yoga I

19.00-20.30 uur 
ƒ 18,-- per maand

aanvang: 3 september

Yoga II
21 .00-22.30 uur 
ƒ 18,-- per maand

aanvang: 3 september



tUURTHUIS DE REIGER

DONDERDAG
OCHTEND

Peuterspeelzaal
9.15-12.15 uur

Volksdansen 
voor ouderen
9.30-11.00 uur 

ƒ 7,50 per maand 

aanvang: 4 september

MIDDAG

K laverjas-/ 
Billartsoos

12.30-17.00 uur

ƒ 1,-- of ƒ 1,50 
per maand

VRIJDAG
OCHTEND

Peuterspeelzaal
9.15-12.15 uur

MIDDAG

Gym. voor Ouderen

12.45-13.30 uur 

Kosten: ? 

aanvang: 5 september

K laverjas-/ 
Biljartsoos

13.30-17.00 uur

ƒ 1 of ƒ 1,50 
per maand

ZONDAG

MIDDAG

Prijsklaverjas

13.30-16.00 uur, 
elke 2e zondag

ƒ 2,-- per keer

aanvang: oktober

Open Huis 
voor Ouderen

13.30-16.00 uur, 
elke 4e zondag

Kosten afhankelijk 
van programma

aanvang: 28 september
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buurthuis de Reiger

CLUBS GERICHT OP BEWEGIls
OUDEREN GYMNASTIEK
Op de vrijdagmiddag is 
er voor de ouderen on
der ons de gelegenheid 
de spieren wat losser 
te maken om wat soepe
ler door het leven te 
gaan. Dit wordt ver
zorgd door de Amster
damse Kruisvereniging. 
Ook hier zijn nog een

paar plaatsen open. 
Leiding: mevr. Arendse 
Kosten:vanaf september 
zal er een kleine bij

drage aan de deelne
mers worden gevraagd, 
hoeveel is nog niet

bekend.Tijdstip: vrij
dagmiddag 12.45-13.30 
uur.Start: 5 september

VROUWEN GYMNASTIEK
Iedere dinsdagochtend 
kunt u onder de des
kundige leiding van 
mevrouw Minouri werken

aan uw konditie. Na de 
gymnastiek is er gele

genheid om een kopje 
koffie te drinken. Dus 
beweging en gezellig
heid, wat wilt u nog 
meer. Er zijn nog een 
paar plaatsen,dus geef 
u snel op bij de Rei
ger (845676). Kosten 
ƒ 12,- per maand. Tijd
stip: dinsdagochtend 
van 9.30 - 10.30 uur.

YOGA
Lekker ontspannen op 
onze yogaklub. Elke 
woensdagavond onder 
leiding van Hantz 
Renting. Er wordt les
gegeven in 2 groepen.

Van 19.00-20.30 uur en 
van 21.00-22.30 uur.
In beide groepen is 
nog plaats. Kosten 
zijn: ƒ18,- per maand. 
Start: 3 september.
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OPEN HUIS
Iedere 4e zondag van 
de maand kunt u 
's middags terecht in 
de Reiger. Er komen 
voornamelijk bejaarden 
op deze middag. Zoals 
ze zelf zeggen vooral 
vanwege de gezellig
heid.Er wordt veel ge
danst en gepraat en 
soms wordt er wat an-



Programma 1 9 8 0 /1 9 8 1

G & ONTSPANNING
KREATIEVE OCHTEND IN DE REIGER
Op de dinsdagochtend 
gaan we het proberen: 
een nieuwe klub in de 
Reiger, waarop je nu 
eens lekker met je 
handen kunt werken en 
nieuwe dingen kunt le
ren.Dit voor alle men
sen uit de buurt, die 
het leuk vinden om er 
een ochtendje uit te 
zijn en samen met an
deren leuke dingen te 
maken. We beginnen met
2 kursussen voor 10 
keer poppen maken en 
potten bakken.

poppenmaken
De kursus poppen maken 
wordt gegeven door 
Marjan Boontjes. Het 
kunnen allerlei poppen 
zijn, grote of kleine, 
vinger of handpoppen, 
kabouters of engeltjes 
voor in de kerstboom. 
Zelfs eenden of konijn 
tjes als u dat leuker 
vindt.Er wordt gewerkt 
met natuurlijke mate
rialen en volgens ver
schillende technieken 
als breien, haken,kno
pen, eenvoudig weven,

spinnen. U hoeft echt 
geen ster in het hand
werken te zijn om hier 
aan mee te doen.Ieder
een kan het leren. U 
kunt naar voorbeeld of 
volgens uw eigen fan
tasie werken.

pottenbakken
De kursus pottenbakken 
wordt tegelijkertijd 
gegeven, voor mensen 
die het leuker vinden 
om met klei te werken.

zo'n bonk klei kunt 
maken. Ook voor deze 
kursus hoeft u niets 
te kunnen, als u maar 
zin heeft en niet bang 
bent voor een paar 
vieze handen. Er wordt 
niet met een schop- 
schijf gewerkt.
Voor beide kursussen 
kunt u zich in de 
maand september opge
ven bij het buurthuis. 
Telefonisch 845676 of 
door even langs te ko
men,Van Reigersbergen- 
straat 65. Daar kunt 
u ook terecht voor 
meer informatie. De 
kosten zijn ƒ40,- voor 
10 lessen inclusief 
basismateriaal. We 
starten 7 oktober bij 
voldoende deelname op 
de dinsdagochtend van 
9.30 - 1 1 .30 uur.

KLAVERJASSEN BILJARTEN
Zoals u in het program 
ma-overzicht kunt zien 
zijn er verschillende 
mogelijkheden om te

ders georganiseerd,een 
bingomiddag of een 
spelmiddag. Voor okto
ber en november staat 
de muziek centraal. 
Kent u nog oude deun
tjes, waarvan u de 
woorden misschien bent 
vergeten of woorden 
waar u de muziek van 
kwijt bent, kom dan

vooral naar deze mid
dagen. Samen met een 
paar muzikanten halen 
we al het vergetene 
weer naar boven. Tot 
ziens op zondag 28 
september, 26 oktober 
en 23 november. Nadere 
informatie bij de 
Reiger.

klaverjassen of om te

biljarten in ons buurt
huis. Sommige groepen 
werken met een duide
lijke leiding, andere 
niet. Heeft u belang
stelling, kom dan een 
keer langs of bel op 
en vraag naar Klaaske 
of Marieke. Die kunnen 
u verder wegwijs maken
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buurthuis de Reiger

PEUTERSPEELZAAL "DE REIGER"
Vanaf hun geboorte le
ren babies dagelijks 
allerlei vaardigheden: 
eten, kijken, luiste
ren, lopen, praten en 
zijn ze heel erg af
hankelijk van hun ou
ders.Maar op een gege
ven moment "wordt het 
huis te klein" en wil
len ze ook leren wat 
er verder in de wereld 
allemaal nog te zien 
is en krijgen ze be
hoefte aan spelen met 
leeftijdsgenootjes.Ook 
de ouders krijgen vaak 
na de eerste jaren 
best weer zelf behoef
te aan meer vrije tijd 
om weer de dingen te 
doen, die ze een tijd
je niet hebben kunnen 
doen.
Peuterspeelzaal "DE 
REIGER" probeert aan 
deze behoeftes van de 
kinderen en ouders te
gemoet te komen.Aan de 
kinderen wordt de 
ruimte en het materi
aal geboden, om zich 
verder te kunnen ont
wikkelen. De ouders 
krijgen meer tijd voor 
hen zelf. Wat wordt er 
zoal op de speelzaal 
gedaan:
- fietsen
- kleien
- verven
- puzzelen
- "vadertje en moeder- 

tj e" spelen
- bij mooi weer in de 

tuin spelen
- enz. enz. enz.
De speelzaal wil graag 
zoveel mogelijk met de 
ouders samen praten, 
samen werken en samen 
beslissen over hoe de 
speelzaal moet reilen

en zeilen. Daarom ver
wachten we dat de ou
ders van de peuters om 
de beurt hun medewer
king verlenen aan de 
speelzaalochtend (plm. 
1 x per 14 dagen) en 
ook aanwezig zijn op 
de ouderavonden om de 
onderwerpen die de 
peuters en de speel
zaal aangaan te be
spreken.
Wanneer u uw peuter op 
de speelzaal wilt aan
melden, loop dan eens 
binnen en kijk hoe het 
er is.Aan het eind van 
de ochtend is er dan 
de gelegenheid om uw 
peuter te laten in
schrijven en om even 
te praten over de gang

In iedere wijk bestaat 
de mogelijkheid iets 
te organiseren op 
"kunst" gebied. Dit 
kunnen voorstellingen 
zijn,maar ook bijvoor
beeld tentoonstel
lingen.Het wijkcentrum 
heeft daarvoor subsi
die van de gemeente.Nu 
is het grootste ge
deelte van dat geld de 
afgelopen jaren naar 
de Staatsliedenbuurt 
gegaan,omdat daar men
sen waren die iets or
ganiseerden. Het lijkt 
ons goed,dat er ook in 
de Hugo de Grootbuurt 
meer gaat gebeuren. 
Daarom hebben wij het 
initiatief genomen tot 
het oprichten van een 
"kunst in de wijken" 
groep. Deze groep kan 
zich bezighouden met

van zaken op de speel
zaal.Liever niet tele
fonisch, omdat u zich 
dan niet zelf een 
beeld hebt kunnen vor
men. Tenslotte is het 
nog belangrijk, dat u 
niet wacht tot uw peu
ter 2j jaar is, omdat 
we altijd uitgaan van 
de stelregel:
"wie het eerst komt, 
het eerst maalt". 
Peuterspeelzaal "DE 
REIGER" voor kinderen 
van 2J - 4 jaar uit de 
Hugo de Grootbuurt. 
Geopend: ma. t/m v r .
9.15-12.15 uur.Kosten:
3 ochtenden per week 
ƒ 7,50,5 ochtenden per 
week ƒ 12,50.

het organiseren van 
voorstellingen of an
dere zaken op kunstge
bied in de buurt, met 
het verkrijgen van de 
nodige subsidie en 
dergelijke.Heeft u be
langstelling, bel dan 
naar buurthuis de Rei
ger (845676) en vraag 
naar Klaaske.

KUNST IN DE WIJKEN
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ALTEN GEVRAAGD VOOR ONS ZANGKOOR
Ons zangkoor, onder 
leiding van mevrouw 
Bloeme,zingt al jaren
lang het hoogste lied. 
Iedere woensdagochtend 
klinken er zoete tonen 
door het buurthuis. 
Soms ook wordt er er
gens opgetreden zoals 
in het buurthuis op 1e 
kerstdag. En het mag 
gehoord worden'. Helaas 
zit het koor in steeds 
grotere problemen door

Iedere maandagochtend 
(van 9.30 - 11.00 uur) 
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-

het ontbreken van vol
doende altstemmen. 
Heeft u een alt,bedenk 
u dan niet langer en 
kom ons koor verster
ken. Geef u op bij het 
buurthuis (845676).Het

ENGELSE LES
Ook dit jaar is er 
weer engelse les in de 
Reiger. Er wordt ge-

houdelijke hulp, huis
vesting, financiën en 
algemene vragen.
Op andere ochtenden 
(behalve 's-woensdags) 
kunt u terecht bij: 
Van Boetzelaerstraat 
49, tel.: 84.43.52.

koor repeteert iedere 
woensdagochtend van
10.00-12.00 uur. 
Kosten:ƒ8,70 per maand 
Start : 3 september.

werkt in 2 groepen, 1 
voor beginners en 
1 voor gevorderden. Er 
wordt gewerkt met een 
boekje en u kunt in uw 
eigen tempo werken. In 
beide groepen zijn nog 
een paar plaatsen, dus 
geef u snel op.
Leiding:Betty Braaksma 
Kosten:ƒ15,- per maand 
Tijdstip: maandagmid
dag van 14.00-15.OOuur 
beginners en van
15.15-16.15 uur gevor
derden .

WIJKPOST BEJAARDEN
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