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Buurtkrant Hugo de ٠٢٠٠؛

j؛Kop
Inleveren voor zondag- 
avond 5 september bij 

De ٠ het redaktie-adres 
volgende krant komt uit 
o? vrijdag 17 septem- 

.ber

Wim Stevenhagen

Redaktie-adres
Amaliastraat 16*, tel: 
860713 en Fred. Hen- 
drikstr. 130', 864936.

□ruk
CoHeiermann

REDAKTIE
Lay-out

Cor Bergveld 
Ineke Bergveld 
1^0 Denisse 
Hans Hartman 
Jan Kuyk 
Fenny Schouwink

SERVICE-VERLENING
kunt u deze gebruiken. 
Het is wel nodig om 
hiervoor een afspraak 
te maken.
Als u met problemen' zit 
als u niet goed weet 
waar u met uw vragen 
naar toe moet: in één 
van de buurthuizen is 
altijd wel iemand die 
samen met u kan kijken 
waar u terecht kunt ، 
Buurthuis 't Trefpunt, 
tel. 84.24.73. 
Buurthuis de Reiger, 
tel. 84.56.76.

Het huurspreekuur dat 
altijd gehouden werd 
is vervallen, maar als 
u vragen heeft over 
woon- of huurzaken ^ ١١١“ 
nen wij u altijd in 
kontakt brengen met le- 
den van het huurkomitee 
die bereid zijn samen 
met u naar oplossingen 
te zoeken.
In buurthuis 't Tref- 
punt is er een donkere 
kamer voor het ontwik- 
kelen van foto ٠ s. Tegen 
betaling van de kosten

BUURTHUISTEAMS
Trefpunt

-peuterwerk (34 uur) 
-peuterwerk (32 uur)
-kinder- en meidenwerk (32 u) 
-kinderwerk (20 uur) 
-tienerwerk (32 uur) 
-volwassenenwerk (20 uur)
-volwassenenwerk (32 uur) 
-huishoudelijke dienst (16 u) 
-huishoudelijke dienst (20 u) 
-huishoudelijke dienst (4 u.) 
-koördinatie (32 »١١٢١

-------------------------- Reiger
-péuterwerk (30 uur) 
-volwassenenwerk (22 uur) 
-volwassenenwerk {20 uur) 
-opbouwwerk (20 uur) 
-opbouwwerk (20 uur) 
-stagiaire (32 uur) 
-ko^dinatie (40 uur) 
-huishoudelijke dienst (13 u) 
-huishoudelijke dienst (13 u) 
-fin، administratie (6 uur)

Helga Sieckmeyer 
Renée van Schaik 
Vakature
Gilles Graafland 
Hans Lutgerink 
Ans Termeulen 
leke Witteveen 
Corrie Krooneberg 
Alie Sleyfer 
^oke de Boer 
Margot Kaldenbach

Coby Tjebbes 
Klaaske Bettink 
Marieke Korthof 
Anneke Faehlig 
Ad van Heeswijk 
Bernadette Pilanen• 
Ruud van Dijk 
Loes Moreno 
Truus Prins 
Gee^ie Reedijk

Zowel in buurthuis de 
Reiger als in buurt“ 
huis ' t Trefpunt kunnen 
buurtbewoners gebruik 
maken van apparatuur en 
ruimtes. In beide buurt- 
huizen is een foto-ko- 
piëerapparaat en een 
stencil-apparaat.
In ٠̂  Trefpunt is daar- 
naast ook een stencil- 
inbrander, een apparaat 
waarmee getekende tek- 
sten en teksten met 
bijv. plakletters op 
een stencil gezet kun- 
nen worden.
Beide buurthuizen heb- 
ben ruimtes die wel eens 
gebruikt kunnen worden 
voor vergaderingen. Het 
is wel nodig hiervoor 
bijtijds een afspraak 
te maken met het be- 
treffende buurthuis. De 
ruimtes zijn nl. niet 
op elk moment beschik- 
baar.
Alleen voor buurtbewo- 
ners kan op zaterdag- 
avond de soosruimte van 
buurthuis 't Trefpunt 
gebruikt worden voor 
familiefeestjes en par- 
tijen. Hiervoor betaalt 
men een huurbedrag van 
ƒ 50,- en een borgsom 
van ƒ 100,-. De ruimte 
kan tot 2 uur 's nachts 
gebruikt worden, met 
dien verstande, dat er 
na 1 2 uur geen overlast 
meer mag zijn van mu- 
ziek en ander lawaai.
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huiswerk belangrijk 
vinden zullen de strijd 
voor het behoud van de 
buurthuizen moeten voe- 
ren.
Nog enkele punten tot 
slot:
Wij wijzen op de aparte 
inschrijvingsdagen wel 
ke op 25-26-27 augustus 
voor de aktiviteiten 
van het Trefpunt zullen 
plaatsvinden.
In de eerste of tweede 
week van september hou- 
den de buurthuizen een 
openingsfeest waarop 
wij u laten zien wat 
wij u te bieden hebben. 
Wij hopen u dan te ont- 
moeten.
Als laatste punt wil- 
len wij de mensen van 
de Buurtkrant bedanken 
voor het verzorgen van 
de opmaak van dit pro- 
grammablad.

Inschrijvingsdagen
woensdag 25 augustus 
donderdag 26 augustus 
vrijdag 27 augustus 
van 9.0ه tot 17.00 uur. 
Ukunt dan bellen of 
even langskomen.
Willen alle bekende 
deelnemers als ze door- 
gaan, dit even laten 
weten. Zodat we weten op 
hoeveel mensen we kun- 
nen rekenen.
De aktiviteiten voor 
volwassenen starten in 
*t Trefpunt in de week 
van 30 augustus - 4 sep- 
tember, tenzij anders 
is vermeld.

opvang, aan het reali- 
seren van een jongeren- 
ruimte, aan het verwe- 
zenlijken van een 
buurtgericht bejaar- 
denhuis enz. Wij vinden 
het belangrijk wanneer 
ook u met uw ideeën of 
vragen komt want de 
buurthuizen zijn voor 
en van de buurtbewoners

Ruud van Dijk
Ons werk wordt mede mo- 
gelijk gemaakt door de 
geldelijke steun van de 
gemeentelijke over- 
heid. Die overheid be- 
zuinigt al jaren op het 
buurthuiswerk. Het ge- 
volg is dat er minder 
aktiviteiten zijn dan 
waaraan behoefte is en 
we zien ook arbeids- 
plaatsen verdwijnen. 
We zullen hier ook het 
komende jaar veel aan- 
dacht moeten besteden 
en allen die het buurt

INLEIDING
door Ruud van Dijk

Beste lezers en leze- 
ressen. Dit is het pro- 
grammablad '82-’83 van 
de buurthuizen het 
Trefpunt en De Reiger. 
We hebben het boekje 
dit jaar als volgt op- 
gezet; ten eerste een 
onderverdeling naar 
leeftijdsgroep, ten 
tweede een onderverde- 
ling naar aktiviteiten, 
bijvoorbeeld sport, 
taallessen e.d.Weheb- 
ben verder twee afzon- 
derlijke aktiviteiten- 
overzichten gemaakt met 
hetgeen er in de beide 
buurthuizen per dag te 
doen is.
u zult begrijpen dat 
niet alle aktiviteiteh 
welke het komende sei- 
zoen zullen plaatsvin- 
den er al in staan. Som- 
mige aktiviteiten zul- 
len pas later in het 
sei zoen van start gaan. 
Zo willen we dit jaar 
gaan beginnen met ëên 
of meerdere aktivitei- 
ten voor buurtbewoners 
van buitenlandse oor- 
sprong. Van dit alles 
houden wij u, onder 
meer via de Buurtkrant, 
op de hoogte'.
Dit programmablad is 
een van de punten waar- 
op het Trefpunt en de 
Reiger samenwerken. We 
werken ook samen bin- 
nen het opbouwwerk, 
peuterwerk en volwas- 
senenwerk ٠
De buurthuizen werken 
ook met andere groepen 
en organisaties bij- 
voorbeeld aan het ver- 
beteren van de kinder-
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PEUTERSPEELZALEN IN
wikkelingen van het إ 
kind thuis en op de i 
speelzaai. Mede hierom 
is er eenmaal in de ; 
maand een ouderavond ؛ 
waar dan ook allerlei إ 
praktische zaken aan de j 
orde kunnen komen. !
In de Reiger werkt er 
iedere morgen naast de ' 
vaste peuterwerkster 
êén vader of moeder mee ٠ 
Er zijn altijd twee vol- 
wassenen op een ochtend 
aanwezig. Elke vader of 
moeder draait êén keer 
in de 14 dagen een och- 
tend mee. Ook hier is er 
regelmatig contact met ا 
de ouders over de ont- i 
wikkelingen van het, 
kind thuis en op de 
speelzaal ٠ Ongeveer ' 
eenmaal in de maand is 
er een ouderavond waar 
zaken als de ontwikke- 
ling van de kinderen, 
het reilen en zeilen op 
de speelzaal of een be- 
paald thema aan de orde 
kunnen komen.

Leiding
Buurthuis het Trefpunt: 
Helga Sieckmeijer en 
Renee van Schaik.
Buurthuis de Reiger:
Coby Tjebbes.

Openingstijden
De speelzaal van Helga 
is open op maandag, 
dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 9-12 uur 
voor peuters van 2-4 
jaar.
De speelzaal van Renée 
is open van maandag tot 
en met vrijdag van 9-12 
uur voor peuters van 2-4 
jaar. Peuters kunnen 
minimaal 3 ochtenden 
per week terecht.

liedje gezongen en kun- 
nen de kinderen hun be- 
levenissen van de vori- 
ge dag vertellen.
In buurthuis 't Tref- 
punt zijn twee peuter- 
speelzalen voor kinde- 
ren van 2-4 jaar.
In buurthuis de Reiger 
is een speelzaal. Daar 
kunnen kinderen terecht

Ouders
In het Trefpunt werken 
er iedere morgen per 
speelzaal, naast de 
vaste peuterwerksters, 
twee vaders of moeders 
mee. Er zijn altijd 3 
volwassenen op een och- 
tend aanwezig. Dit is om 
elk kind de nodige aan- 
dacht te geven . Per week 
wordt er dus door elke 
vader of moeder êén och- 
tend meegedraaid. Er is 
regelmatig contact met 
de ouders over de ont

Voor kinderen van 2-4 
jaar is het belangrijk 
om te spelen en contact 
te leggen met andere 
kinderen en volwasse- 
nen. In onze speelzalen 
is hiervoor alle gele- 
genheid. De peuters 
kunnen puzzelen, fiet- 
sen, bouwen, rennen en 
bezig zijn met allerlei

gevariëerd spel- en 
ontwikkelingsmateriaal 
Ook laten we ze spelen 
met klei, verf, plak- 
sel, water, zand, enz. 
Dit. om peuters te laten 
ontdekken wat ze zelf 
met allerlei materiaal 
kunnen doen. Tij.dens de 
ochtend zijn er ook 
rustpunten. Omstreeks 
أ0  uur wordt er gezamen- 
lijk een beker melk ge- 
dronken met daarbij een 
koekje. Hierna blijven 
alle kinderen aan tafel 
zitten en wordt er een 
boekje voorgelezen, een

van 2 4 - .jaar ي
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TREFPUNT EN REIGER

spelende peuters in De Reiger

straat 5, te1.842473. 
In buurthuis de Reiger 
bij Coby, Van Reigers- 
bergenstraat 65, tel. 
845676.

huis.
Opgeven

In buurthuis het Tref- 
punt bij Helga of Re- 
née, 3e Hugo de Groot

De speelzaal van Coby is 
open van maandag tot en 
met vrijdag van 9.15- 
12.15 uur voor peuters 
van 2 4 - إ  jaar. Ook hier 
kunnen peuters mini- 
maal 3 ochtenden per 
week terecht.

Kosten
De speelzaal van Helga 
ƒ 10,- per week (onge- 
acht het aantal ochten- 
den) .
De ,speelzaal van Renée 
ƒ 12,50 perweek (onge- 
acht het aantal ochten- 
den) .
De speelzaal van Coby 
kost:
3 ochtenden per week 
ƒ 8,50;
4 ochtenden per week 
ƒ 11,-;
5 ochtenden per week 
ƒ 13,50.
Doorbetalen bij afwe- 
zigheid, behalve bij 
langdurige ziekte en 
vakantie van het buurt

KINDERWERK
gaat weten we niet pre- 
cies, maar dat het leuk 
gaat worden is zeker. 
Je hoort er in septem- 
ber meer van.
Maandag 13 september 
starten de kinderklups 
weer. Ook zijn er nog 
nazo^r-akt ivi-teiten, 
films om de lange tijd 
wat te doorbreken. 
Op woensdag 25 augustus 
en woensdag 1 en 8 sep- 
tember draaien we nog 
films voor alle kinde- 
ren uit de buurt.

dag, Gilles

weg uit het kinderwerk, 
maar niet weg uit 
't Trefpunt. Ans wil 
graag met volwassenen 
gaan werken. Dat is 
weer eens wat anders ٠ 
Verder zijn er plan- 
netjes om bijvoorbeeld 
een kook- of timmerklup 
te, starten. Ook hebben 
wij het idee om een 
soort huiskamer te ma- 
ken waar je lekker kunt 
zitten lezen of kletsen 
als je nergens zin in 
hebt, of juist zin om te 
lezen of kletsen.
Wat het allemaal worden

Het zal mij benieuwen 
hoe het -komend jaar 
worden zal. Iedereen is 
weer een jaar ouder, 
logies eigenlijk.Daar- 
door worden de klups 
van volgend jaar ook 
een beetje anders.Voor 
kinderen tussen de 10 
en 12 jaar komen er 
eigen klups.
Als hier leuke ideetjes 
voor zijn moet je maar 
met mij, Gilles dus, 
komen praten ٠ 
Voor kinderen van 4 tot 
٦ 0 jaar komt er een 
nieuw iemand. Ans gaat

5
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spel en een flipperkast 
Wat de aktiviteiten be- 
treft het volgende: 
Maandagmiddag en vrij- 
dagmiddag is er van
15.00-17.30 uur weer 
inloop voor tieners van
13 tot 16 jaar. Je hebt 
hier de gelegenheid na 
school een lekkere kop 
thee te drinken, te 
sporten of ٤© maar wat 
te kletsen.
Woensdagavond van 19.00 
-?0-00 uur komt er een 
nieuwe sportgroep voor 
tieners van 12 tot 15 
jaar. Hier kun je onder

TIENERWERK
jongeren is en geen 
ruimte die zoals nu ge- 
deeld moet worden met 
peuters, kinderen, tie- 
ners en volwassenen. 
In het volgend seizoen 
zullen we samen met 
jongeren actievoeren 
om een dergelijke voor- 
ziening tot stand te 
brengen. Gelukkig krij- 
gen we al de steun van 
een aantal ambtenaren 
van de gemeente die

Aan het eind van het 
seizoen zi^n er een 
aantal belangrijke be- 
slissingen genomen voor 
het buurthuis en met 
name voor het tiener- 
werk ٠
Volgend seizoen moeten 
we helaas veel duide- 
lijker de regels gaan 
hanteren rond leeftijds 
groepen. Het tiener- 
werk in ,t Trefpunt is 
bestemd voor tieners

leiding van 2 deskun- 
dige vrijwilligers je 
konditie wat op peil 
houden. Donderdagavond 
is er als vanouds weer 
de minisoos voor 11 tot
14 jarigen.
Er zullen het komend 
seizoen ook nog andere 
aktiviteiten starten 
maar daar hoor je nog 
wel van.

veel met deze buurt te 
maken hebben. Er moet 
alleen nog een plek ge- 
vonden worden en er 
moet nog geld komen. 
Tieners tot 16 jaar 
blijven welkom in ,t 
Trefpunt. Om het wat 
gezelliger te maken dan 
vorig seizoen hebben we 
de soosruimte geschil- 
derd en opgeknapt. Er 
komt nog een voetbal-

tot 16 jaar. Als je O U -  
der bent kun je niet 
meer terecht in het 
buurthuis. Niet omdat 
we vinden dat er voor 
jongeren geen klups no- 
dig zijn. Integendeel. 
Het is hard nodig dat 
er in de Hugo de Groot 
buurt een eigen voor- 
ziening komt voor jong- 
eren. Maar dan een ruim- 
te die echt alleen voor

6



VOLWASSENENWERK
Het komend seizoen 
gaan we (eindeiijk) 
meer aandacht be- 
steden aan de bui- 
tenlandse buurtbe- 
woners٠ Tot nu toe 
komen zij niet of 
nauwelijks in de 
Reiger en het Tref- 
punt« Bij het op- 
zetten van aktivi- 
teiten voor hen 
werkt het volwas- 
senenwerk van Rei- 
ger en Trefpunt sa- 
men met de opbouw- 
werkers.
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y ^ Namens de buurthui-
1,آ■''•'■1"'

^  nieuwe "open koffie- 
٠٢ ochtenden" voor
]vrouwen van 35 tot

O

"
O'" in de "Witte Winkei"

>

’ " ”
Ook de vrouwen uit de 
Hugo de Grootbuurt zijn 
daar van harte welkom.

u ziet het؛ Naast de 
vaste kiubs staat er 
nog een hoop nieuws op 
stapel. We zullenumid- 
dels buurtkrant en af- 
fiches op de hoogte 
houden.

Volwassenen in de buurthuizen
In de hierna volgende bladzijden staan 
een groot aantal aktivlteiten voor 
volwassenen. Ze staan per soort bij 
elkaar en u moet dus even goed oplet- 
ten in welk buurthuis u moet zijn.

met filmavonden»
De sportzaal wordt ook 
dit jaar gebruikt voor 
allerlei evenementen: 
het sportgebeuren,
feesten met swingende 
muziek, kabaret, enz. 
Het eerste volleybal- 
toernooi wordt eind 
september, begin okto- 
ber gehouden.

خ  De kursussen in 'tZ Trefpunt zijn bijna 
allemaal aan het be- 

د  gin van de week ge- 
٨  pland.
٠, De donderdagmorgen 
٧ “ wordt weer de vrou- 
ULÏwenochtend en dan i^ 
(Y ook de Open School.
I Samen met Ons Huis, 
 ,Staatslieden-buurt ر
gaan we dit jaar door

van te maken.
Een aantal aktiviteiten 
is {nog) nie^ vermeld 
omdat ze pas in janua- 
ri zullen gaan starten 
zoals de gespreksgroep 
voor ouderen en engels 
voor beginners. Of ze 
gaan beginnen hangt me- 
deaf van de belang- 
stelling die u toont. 
We zullen meteen in 
september gaan werken 
aan een aantal eenmali- 
ge aktivite iten: er 
moet weer een rommel- 
markt komen (eind ok- 
tober), een Sinter- 
klaasfeest, een Kerst- 
dag en ook de bustocht- 
kommissie gaat dit jaar 
vroeg aan de slag met 
de organisatie van een 
vakantieweek voor de 
volgende zomer.

٢١٢ In grote lijnen ziet
I ر ؛ het programma van De 
ا د ي  Reiger er net zo uit 
ئ  als het afgelopen 
"  seizoen.
i l l  Wat er verandert? 
٢١٢٠ stij ldansen is er 
“ “ (voorlopig althans) 
■•guit verdwenen.Mocht 
er veel vraag naar “؛؛؛
I 1 een beginnerskursus 
zijn, dan zou die kun- 
nen gaan starten.
Er is een handwerkklub 
op donderdag b ijgeko- 
men. Een aantal enthou- 
siaste dames is albe- 
zig geweestmet voorbe- 
reidingen,bijv. ^e^ 
bijeenbrengen van lap- 
jes en andere materia- 
len. Het is de bedoe- 
ling er een gezellige 
klub, met koffie en 
broodj es tus sendoor,
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SPORT
maandag-/ dinsdag-, donderdag- 
en vrijdagmiddag in de Reiger
donderdaqavond in de Reiger
dinsdagavond en zondagmiddag 
in ,t: Trefpunt
woensdagavond in 't Trefpunt 
donderdagavond in 't Trefpunt 
zondagmiddag in 't Trefpunt 
dinsdagochtend in de Reiger 
dinsdagavond in 't Trefpunt 
woensdagochtend in 't Trefpunt

B ilja r te n

Biljarten ٧٠٠٢ vrouwen 

T a fe lte n n is

Volleybal 
Sport 

Badminton 
Vrouwengym boven de 40  

Vrouwenkonditietraining 
Gym voor volwassenen

Badminton
wie heeft er zin om met 
een groep te badminton 
nen op zondagmiddag? 
Het kan in 't Trefpunt. 
Een aantal buurtbewo- 
ners willen hiermee 
starten، Heb je zin? 
Neem dan even kontakt 
op met Ieke in 't Tref- 
punt (Tel. 84.24.73) ٠

gebouwd dat ze aanslui- 
ten bij de mogelijkhe- 
den van deze leeftijds- 
groep. Na afloop van de 
les kunt u dan nog een 
kopj e koffie drinken ٠ 
We hopen, dat u in het 
komend jaar van de par- 
tij zal zijn.

wordt uitgegaan van het 
gemiddelde nivo van de 
groep en geeft hier- 
door aan jong en oud de 
mogelijkheid een uur 
sportief en intensief 
bezig te zijn. Voor je 
je definitief in- 
schrijft, kan er eerst 
een keer gratis meege- 
traind worden. Na af- 
loop van de les is er 
gelegenheid te douchen 
en gezellig een drankje 
te gebruiken in de bar. 
Tot september ن

Gym 4 0 +
Elke dinsdagochtend 
wordt er in de Reiger 
gegymd door vrouwen van 
boven de 40 jaar. Dit 
alles gebeurt onder 
deskundige leiding. De 
oefeningen zijn zo op-

training
ه£ 7  september starten 
we weer met konditie- 
training o.l.v. Helga 
Baddee. Op de dinsdag- 
avond. De eerste groep 
van 120-30.و .OOuur, de 
tweede groep van 20.30- 
21.30 uur. Het dragen 
van sportschoenen wordt 
aangeraden.
Gezien de belangstel- 
ling is in het afgelopen 
seizoen is het raad- 
zaam je snel aan te mei- 
den, daar er per groep 
max. 20 personen kunnen 
deelnemen.
De training wordt op 
verantwoorde wijze op- 
gebouwd en vormt een 
prima basis voor het 
beoefenen van elke an- 
dere tak van sport (ook 
bijzonder geschikt voor 
wintersporters). Er

YOGA
Yoga voor iedereen woensdagavond in de Roiger
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DANS
Volksdansen ٧٠٠٢ ouderen donderdagochtend in De Reiger 

Jazz-ballet maandagavond in 't  Trefpunt

tie, een soort jazz- 
dans die niet te moei- 
lijk is, op jazz-, 
beat-, disco- of soul- 
muziek, waarbij je even 
lekker kunt dansen.
Wie trouw iedere week 
komt gaat zienderogen 
vooruit. Verder probeer 
ik de mensen meer be- 
wust te laten worden 
van hun lichaam, zodat 
ze voelen waar de be- 
langrijkste spieren 
zitten en hoe ze die 
beter kunnen gebruiken, 
ook in het dagelijks 
leven . 0 ja, mijn st'ijl 
is een mengeling van 
jazz-, een beetje klas- 
siek, soul- en show- 
dans.

Jeannet Smit

sieke techniek haal, 
in de warming-up, om- 
dat een klein beetje 
klassiek ballet nu een- 
maal onontbeerlijk is 
voor lekker dansen en 
goed bewegen.
Na de warming-up (in- 
leidende oefeningen en 
bewegingen) volgen er 
grondoefeningen, waar- 
bij ik weer in de eer- 
ste plaats op een goe- 
de houding let en ver- 
der aan lenigheid werk 
en aan het sterk maken 
van ^ooral buik- en 
rugspieren.
Daarna volgt er het be- 
wegen door de zaal {een- 
voudige dansbewegingen 
op muziek) en tenslot- 
te komt er de combina-

J a zz -b a lle t

Je voelt je na afloop 
van een uurtje jazz- 
ballet meeste lekker 
los en lenig, lekker 
fit. Soms ook wel eens 
moe, als je erg hard 
getraind hebt, maar dat 
is de volgende dag weer 
over.
In mijn lessen werk ik 
vooral aan placement, 
goede houding en tech- 
niek, verder aan sou- 
plesse {lenigheid) en 
het lekker bewegen en 
dansen op de muziek. 
Waarbij ik er rond voor 
uit wil komen dat ik 
behalve echte jazz- en 
soul-oefeningen ook oe- 
feningen uit de klas

FOTOGRAFIE
Amateur Fotografen Kollektïef maandagavond in *t Trefpunt 

Doka kursus dinsdagavond in 't Trefpunt
ik jullie er op attent 
maken, dat er weer nieu- 
we doka-kursussen gaan 
starten. Op dinsdag- 
avond om 8 uur begin- 
nen we weer. De eerste 
kursus gaat op 7 sep- 
tember van start. De 
gehele kursus bestaat 
uit 10 lessen van elk
2 uur en kost ƒ 60,- 
incl. materiaal. kijkt 
het je wat? Dan kun je 
bellen met het Tref- 
punt. Vraag naar Ieke. 
Tot kijk, Aschwin Wil- 
brink.

punt vanaf 8 uur. Wij 
streven naar een klub 
van tien mensen, man/ 
vrouw.
Mocht je net te laat 
zijn, dan kom je op een 
wachtlijst. Dat heb je 
met een goeie klub. 
Inlichtingen bij het 
Trefpunt of telefonisch 
bij Frank Bakker, tel، 
11.35.90. TOT KIEK

Doka-kursus
Beste mensen.
Nu het nieuwe seizoen 
weer gaat beginnen, wil

A.F.K.
Na een rommelige start 
een expositie en nu weer 
een fotoboek over onze 
eigen buurt, hebben we 
nu al een naam op foto- 
gebied als de MUGGEN 2 
uit Haarlem. Als je zin 
hebt in een proffesio- 
nele fotoklub, dan kom 
je natuurlijk bij het 
Amateur Fotografen Kol- 
lektief oftewel het 
A.F.K.
Elke maandagavond zijn 
we aanwezig in het Tref



Buurtkrant Hugo de Groot

KÖKEN İN  İTEN
Kookkursus voor mannen maandagavond in de Reiger 

Ontbijt/iunchkjub zondagochtend in de Reiger 

Eetklub voor ouderen woensdagmiddag/avond in de Reiger

ontbijt/lunch
Met ingang van zondag 3 
oktober start de ont- 
bijt-lunchclub. u kunt 
dan in de Reiger te- 
recht van 11 tot 1 uur. 
Een aantal vrijwillige 
medewerkenden verzorgt 
dan een maaltijd. De 
kosten zullen/ voorlo- 
pig, per keer ƒ4,50 be- 
dragen ٠
u moet zich wel even 
vantevoren aanmelden, 
dat kan tot vrijdagmid- 
dag twee uur bij buurt- 
huis de Reiger.

سه *

٠
I■■؛-*

٠ ٠ ٠ ٠" ; F, ؛ I

t محهخش
KLAVERJASSEN

Klaverjassoos maandag,dinsdag,donderdag en vrijdagmiddag in de Reiger 
Klaverjasklubs dinsdagmiddag en dinsdagavond in de Reiger 
Prijsklaverjas 1x per maand Op zondagmiddag in de Reiger

lig. Wij hopen, dat u 
een keer langs komt.

geschenken.
We zijn een kleine 
maar het ط  erg

klaverjasklub
op de dinsdagmiddag 
kunt u om 13 uur te- 
recht in de Reiger om 
in clubverband te kla- 
verjassen. We spelen 
Amsterdams Klaverjas en 
per middag drie spel- 
letjes. Met Kersten 
Pasen hebben we gezel- 
lige bijeenkomsten en 
een ieder krijgt dan 
een geschenkenpakket. 
u betaalt per maand een 
bijdrage aan het buurt- 
huis en per keer be- 
taalt u dan ook een con- 
tributie aan de club, 
hiervan kopen we dan de

10
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ZINGEN
Dameszangkoor woensdagochtend in De Reiger

NAALD EN □RAAD
dinsdagavond in 't Trefpunt 
woensdagochtend in 't Trefpunt

Naaikursu® 
Kinderkleding maken

groep is niet groter 
dan 8 deelnemersf waar- 
door iedereen voidoen- 
de aandacht kan krij- 
gen. >Ie bepaalt zelf 
wat je gaat maken. Dus 
op dinsdagavond van
19.30-21 .30. Heb je be- 
langstelling? Snel aan- 
melden'

groep, !leb je zin? Geef 
dit dan doorl

Naaïkursus
In september op dins- 
dagavond starten we 
weer met de knip- en 
naaikursus. Iedereen 
kan meedoen. Vrouw, 
man, jong of oud. De

Kinderkleding
Deze is op woensdagoch- 
tend van 9.30-11.30. 
Deze ochtend willen we 
alleen gaan gebruiken 
om kinderkleding te ma- 
ken. Elke les duurt 2 
uur en ook hier maxi- 
maal 8 deelnemers per

TALEN
maandagmiddag in De Reiger 
maandagavond in 't Trefpunt

't Trefpunt 
't Trefpunt

maandagavond in 
dinsdagavond in

Engels voor gevorderden

Spaans voor beginners 
Spaans voor gevorderden

dames
jaar
een

Er zullen veel 
van het vorige 
meedoen, zodat 
beetje Engelse onder- 
grond wel gewenst is. 
We hebben nl. het vo- 
rige jaar veel geleerd, 
ik stond zelf verbaasd 
over de vooruitgang die 
er geboekt is. Mis- 
schien kwam dat omdat 
de leerstof aangepast 
werd aan wat men zo in 
het dagelijkse leven 
meemaakt: huishouden,

ء ء ء  pagina 12

beginners en op dins- 
dag voor gevorderden 
van 20-21.30 uur. 
Maandagavond 30 aug. 
geeft Daniel een in- 
troduktieles٠ Heeft u 
interesse? Kom dan 
langs; maandag 6 sep- 
tember kan de kursus 
dan starten.

Engelse ؟es
op 4 oktober 1982 be- 
gint in buurthuis de 
Reiger de Engelse les 
weer. Op maandagmiddag 
van 14.00 - 15.00 uur.

Franse les
Heeft u interesse in 
Franse les? Geef dit 
dan door; bij voldoen- 
de belangstelling kun- 
nen we starten met zo'n 
kursus. Er is al een 
lesgever voor.

Spaanse les
De lessen worden ook nu 
weer gegeven door Da- 
niel de Crezenzio, het 
accent ligt op het 
Spaans leren praten. 
Op maandagavond voor



starten: opgeven dusï؛ 
De kosten zijn ƒ 52,50 
voor 3 maanden en u kunt. 
u opgeven bij buurthuis 
de Reiger, van Reigers- 
bergenstraat 65, tel.:
84.56.76.

Dini Arendse

kleine toneelstukjes 
een beetje muziek. Ik 
ben van plan dit het 
komende jaar voor de 
gevorderden weer zo te 
doen. Bij voldoende be- 
langstelling kan er ook 
een groep beginners

planten,kleren, vakan- 
tie, etc. Er werd veel 
aan praten gedaan: de 
eerste helft van de les 
theorie en de tweede 
helft conversatie, of

HANDVAARDIGHEID
'woensdagochtend •in 't Trefpunt 
donderdagochtend in de Reiger

't Trefpunt? Geef dit 
door.

Wie heeft er zin in een 
kursus mandenvlechten 
op donderdagochtend in

Kreativïieit 
Handwerkklub 

Mandvlechten

VROUWENAKTiVITEITEN
Koffie-ochtend voor vrouwen woensdagochtend in de Witte Win-

kel, J.M. Kemperstraat 27
Vrouwenochtend donderdagochtend in 't Trefpunt 

öpen school vöör vrouwen .donderdagochtend in 't Trefpunt
zijn wel aktiviteiten 
bij de buurthuizen, 
maar er blijkt juist 
behoefte te zijn aan 
een plek om zomaar eens 
binnen te lopen en met 
vrouwen van 3 e eïgen 
leeftijd te praten. 
Zonder verdere ver- 
plichtingen.
Een paar vrouwen uit de 
buurt hebben 't initi- 
atief genomen om deze 
ochtend te starten, met 
behulp van o.a. het 
wijkcentrum.
Dus dames, stap over de 
drempel en kom ook؛
De of ficiële opening is 
woensdag 8 september. 
Heb je zin om al eens 
eerder op een woensdag 
vóór 8 september te ko- 
men, ook dan ben je van 
harte welkom in ٠ De 
Witte Winkel*, J.M. 
Kemperstraat 27. Tot 
ziens, Bep, €obie,Puck, 
Sien en wil.

hoek van de van Limburg 
Stirumstraat endeJ.H. 
Kemperstraat.
Waar komt deze koffie- 
ochtend opeens vandaan? 
Voor vrouwen - boven de 
60 en onder de 35 zijn 
er allerlei aktivitei- 
ten in de buurt, maar 
voor vrouwen van de 
leeftijdsgroep ertus- 
sen is er weinig. Er

K offle -o ch ten d
Aan de vrouwen tussen 
de 3 5 en de 6 0 van de 
Staatslieden- en de Hu- 
go de Grootbuurt: trek 
in koffie en een praat- 
je?
Voortaan is er iedere 
woensdag tussen half 10 
en 12 open huis in 'De 
Witte Winkel', op de

'De Witte Winkel', J.J. Kemperstraat 27

12
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woensdag

حة: م أ ح م
t .  keer per maanc 

op zondagmiddag 

in De Réïger 

Iedere week maa-□ 
dag- en dinsdagavond 

n ,t Trefpunt؛

DIE BLECHTROMMEL van 
Volker Schlöndorff

woensdag 20 okt.
DREIGROSCHENOPER van 
G.W. Pabst

woensdag 17 nov.
LES VACANCES DE MON- 
SIEUR HULOT van Jacques 
Tati (een komiese film)

De werkgroep Kerk en 
Buurt, buurthuis de 
Reiger en buurthuis 't 
Trefpunt organiseren 
voor alle buurtbewoners 
de volgende filmavonden 
in de grote zaal van de 
Poort, verpleegtehuis 
aan de Hugo de Grootka-
Noteer alvast in uw a- 
genda؛

DE OPEN SCHOOL
mag echter niet meer 
{dus wel minder) dan een 
paar jaar vervolgonder- 
wijs gehad hebben (bv.
2 j-ar huishoudschool 
of MULO/MAVO, of alleen 
(een paar jaar) lagere 
school). Dekursus is 
niet zo geschikt voor 
vrouwen die de MAVO of 
HAVO hebben afgemaakt. 
Wat doen we daar?
In de eerste plaats is 
er de groepsochtend. 
Daar behandelen we al- 
lerlei moeilijkheden 
dieu met de nederlandse 
taal hebt. Ook werken 
we aan de hand van the- 
ma's aan allerlei ٢^^١ - 
digheden. Thema1s zijn 
onderwerpen waar de 
groep zo in geïnteres- 
seerd is, dat er een 
paar weken op verschil- 
lende manieren aandacht 
aan besteed wordt; dit 
jaar waren dat bv. voe- 
ding en gezondheid, va-

pagina 15

woensdagochtend in Ons 
Huis en de vervolggroep 
op donderdagochtend in 
't Trefpunt. De tijden 
zijn van 9.15 uur tot 
11.45 uur. Het kost 
ƒ 60,- per jaar. De 
kursus duurt 2 jaar. 
Als u boven de 20 bent, 
kunt ook uzich voor de 
Open School opgeven, u

Het was een sukses af- 
gelopen jaar, de Open 
School in de Hugo de 
Groot” en Staatslieden- 
buurt. Daarom gaan we 
er na de zomervakantie 
weer mee verder.
Er komt dan éên begin- 
groep en één vervolg- 
groep. Waarschijnlijk 
komt de begingroep op

١٠٣
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Buurtkrant Hugo de Groot

Aswin uiterst links

Aswin السما؛/ص is nu ongeveer een jaar een 
enthousiast vrijwilliger in het Trefpunt. Het leek 
ons leuk om een praatje met hem te maken.

kontakt met de mensen. 
Mensen komen hier voor 
hun eigen ontspanning* 
De soos ziet er nu weer 
gezellig uit. Ik hoop 
dat het nu eens netjes 
blijft."
Wat vind je van de kleu- 
ren in de soos?
"Ik vind het wel mooi 
geworden. Ik hou wel 
van iets anders dan an- 
ders. Ik denk dat ik 
maar een rode broek ga 
kopen en een wit truitje 
om een beetje in de 
sfeer te blijven."
Je kent 't Trefpunt al 
langer, is het niet? 
"Ja, ik weet nog van de 
tijd dat er klubs waren 
op de kade. Op de zol- 
der van de oude kerk, 
waar nu het Verpleeg- 
huis de Poort staat ٠ 
We gingen daar figuur

gemaakt."
Hoe kwam je er toe vrij- 
willigerswerk te gaan 
doen?
"Ik verveelde me 's a- 
vonds. Ik had tijd ge- 
kregen doordat ik geen 
ploegendienst meer
draaide. Ik wilde weer 
eens wat anders."
Wat doe je zoal in 't 
Trefpunt?
"Op maandag- en dins- 
dagavond sta ik achter 
de bar. Ik schenk dan 
koffie en doe het ech- 
te barwerk: tappen, 
enz. Maar het is toch 
weer anders dan een ca- 
fê. Hier heb ik meer

Hoe kwam je zo in het 
buurthuis verzeild?
"In het programmablad 
van vorig jaar las ik 
dat 't Trefpunt iemand 
zocht voor achter de 
bar. Daar ben ik maar 
ee^s op afgestapt. Nou 
ja,' eerst liep ik wel 
weer drie keer terug 
naar huis hoor, voor- 
dat ik durfde ٠ Ik had 
drempelvrees. Tot slot 
heb ik maar een keer 
opgebeld. Ik kreeg Ieke 
aan de telefoon, die me 
vroeg een keer langs te 
komen. Toen was het ijs 
snel gebroken en werd 
ik een beetje wegwij s
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ER ١٧ص  TREFPUNT
der jullie hulp dit 
n©oit had kunnen doen 
hoor. Eerlijk is eer- 
lijk."

Wens
Heb je nog wensen voor 
volgend jaar?
"Ja, het liefst zou ik 
een permanente foto- 
expositie willen. Nu 
durven we dat nog niet. 
We zijn bang dat foto ٠ s 
stuk gesoheurd worden. 
Maar nu de bar weer wat 
gezelliger is, zou het 
missohien wel kunnen. 
Dat lijkt me heel leuk. " 

Margot

Fotografen Kollektief" 
ontstaan. Een vaste 
groep mensen die nu sa- 
men optrekt. We hebben 
een fototentoonstel- 
ling gehad in 't Tref- 
punt. En in augustus 
komt er een fotoboek 
uit over de buurt٠"
Had je dit verwacht van 
het buurthuis?
"Nee, ik heb nooit ge- 
weten dat het buurt- 
huis zo leuk was. Als 
ik ooit nog eens in de 
WW kom, wil ik ook over- 
dag dit werk gaan doen. 
Maar schrij f er maar 
bij hoor, dat ik zon-

OPEN SCHOOL
ochtend êên of twee vak- 
ken extra te doen، Be- 
halve éën van de bege- 
leidsters, komt er dan 
ook een vakleerkracht. 
u kunt daar voorlopig 
kiezen uit wereldoriën- 
taite, engels, biolo- 
gie, gezondheidskunde 
en tekenen; waarschijn- 
lijk komt daar nog 
spaans en typen bij. 
Als het u wat lijkt of 
als u meer informatie 
wilt, dan kunt u even 
bellen naar 'Open 
School Oud West', Mar- 
nixkade 37 (Te1.224508) 
of even langskomen ٠ Op 
dinsdag, woensdag en 
donderdag van 10.00 tot 
16.©0 uur. Maar ook bij 
de volwassenenwerk- 
sters in de genoemde 
buurthuizen kunt u te- 
recht: 't Trefpunt, 3e 
Hugo de Grootstraat 5 
(Tel. 842473) of Ons 
Huis, Van Beuningen- 
plein 103 (Tel. 841 262)

vervolg van pag. 13
kantie, enz. We lezen 
en praten over zo ' n on- 
derwerp, nodigen een 
gast uit die daar veel 
over kan vertellen of 
waar je veel aan kunt 
vragen; we schrijven 
brieven en verslagen, 
vullen formulieren in, 
maken uitstapjes naar 
bepaalde instanties, 
bekijken een film enz.
We werken in een groep 
van ongeveer 10 deel- 
neemsters en 2 bege- 
leidsters. Doordat we 
veel samen doen en sa- 
men doorpraten, leren 
we veel van elkaar. Bo- 
vendien is het nog ge- 
zellig ook٠ Dat is heel 
anders dan vroeger op 
school.
In de tweede plaats be- 
staat er na de herfst- 
vakantie nog de moge- 
lijkheid om op dinsdag-

zagen en we bakten pa- 
tat. Dat was toen heel 
anders, de kinderakti- 
viteiten zijn nu veel 
vrijer geworden ٠ Ge- 
lukkig maar, hoor.٠.٠, 
Ik heb in de buurt ook 
nog gezeten bij de 
"Boys Brigade". Ik was 
toen een jaar of 13. We 
hadden een soort matro- 
zenkleding aan, je 
moest stram in de hou- 
ding staan en je kop- 
pel om de riem moest 
blinken. Als ik kinde- 
ren had, zou ik dat nu 
niet meer willen hoor." 
Wat vind je van kinde- 
٢^  en tieners van nu? 
"Ach, een enkele keer 
heb ik wel eens wat jon- 
ge gastjes aan de deur ٠ 
Soms is dat wel moei- 
lijk. Maar dat komt ge- 
lukkig niet vaak voor."

Fotoklub
Via het barwerk ben je 
ook iets anders gaan 
doen, niet?
"Ja, een bestaande fo- 
toklub hield op te be- 
staan. Ik heb toen met 
leke gepraat over het 
opzetten van een nieuwe 
doka-kursus. Ik zou dat 
misschien wel kunnen. 
Ik heb toen gezegd, dat 
ik het wilde proberen. 
Voor 10 keer. Maar als 
het niet ging, zou ik 
onmiddellijk stoppen, 
hoor. Nou en dat is bo- 
ven alle verwachting 
prima gelukt ٠ Eerlijk 
gezegd hoor ik van de 
kursisten dat ik het wel 
goed doe."
En vanuit de kursus 
ging je weer verder?
"Ja, vanuit de eerste 
kursus is ons "Amateur
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BUURTOPBOUWWERK
Als u in het verleden 
ons eens heeft gezien, 
rennend met een stapel 
papier onder onze arm, 
zwoegend aan de stencil 
machine of sjeesend 
op ons fietsje door de 
buurt, dan hopen wij 
dat u nu een beetje weet 
waarom dat dan is.
Wij zijn in het buurt- 
huis te bereiken op de 
middagen. Wij werken 
veel in de avonduren, 
daarom zijn wij ' s mor- 
gens praktisch nooit in 
het buurthuis.
Alsu vragen heeft, als

Anneke Paehlig

uwatuitgebreider wilt 
weten wat wij doen, als 
u wat wilt ondernemen 
in de buurt, of als u 
denkt ik heb een vraag, 
maar ik weet eigenlijk 
niet voor wie, kom dan 
eens bij ons langs, of 
belt u ons eens. Tijd 
voor een praatje bij 
een kopje koffie of een 
kopje thee hebben wij 
altijd wel. telefoon
84.56.76.
Met vriendelijke groe- 
ten, Ad v-an Heeswijk en 
Anneke Paehlig.

gezelligheid in de 
buurt willen hebben en 
daarom buurtfeesten 
e.d. willen gaan orga- 
niseren,enz.,enz. Vult 
u zelf verder maar in, 
wantubent diegene die 
moet bepalen, hoe u wilt 
leven en wonen in uw 
buurt en wat u daar zelf 
aan wilt doen! De buurt- 
opbouwwerkers willen 
niet vóór u werken, 
maar met u samen.
B u u r ^ ^ w w e r k e r s
Sinds twee jaar werk 
ik, Ad van Heeswijk, 
als buurtopbouwwerker 
in buurthuis de Reiger. 
Sinds maart van dit 
jaar deel ik mijn baan 
met Anneke Paehlig. Wij 
hebben tot taak de 
buurtbewoners te helpen 
en te ondersteunen bij 
alles wat u met uw 
buurtgenoten wil.t doen 
om de problemen in on- 
ze buurt op te lossen 
en de buurt gezelliger 
en meer leefbaar te ma- 
ken. Het afgelopen jaar 
hebben wij o.a. meege- 
werkt aan:
- de nieuwbouw op het 
Jan van Galsnterrein;

- de komende stadsver- 
nieuwing in de Fagel- 
buurt;

- plannen maken voor 
het welzijnswerk in 
onze buurt;

- aktie tegen de gas- 
prijsverhoging;

- de weigering van de 
huurverhoging;

- de verandering van 
de 3e Hugo de Groot- 
straat;

- het politiek buurt- 
feest op 27 mei jl،;

- de burenhulp.

Wat is dat? Wie doen dat 
eigenlijk?
Beste buurtgenoten.
Er komen in de loop van 
het jaar veel mensen 
over de drempel van het 
buurthuis, die mee ko- 
men doen aan allerlei 
gezellige, leerzame en 
sportieve aktiviteiten

Ad van Heeswijk
of die zomaar een kop- 
je koffie komen drinken 
en een praatje maken.

Vragen
Maar soms komen er ook 
mensen, die vragen en/ 
of problemen hebben, 
die niet direkt iets te 
maken hebben met de 
buurthuisaktiviteiten ٠ 
Bijy. mensen die wat 
willen doen aan het on- 
derhoud van hun wonin- 
gen of meer speelruim- 
te voor hun kinderen in 
de buurt willen hebben. 
Gok kunnen zij zich be- 
zig houden met renova- 
tie en/of sloop van hun 
woningen (hoe moet hun 
nieuwe woning eruit 
gaan zien?). Er zijn 
buurtbewoners die meer

16
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VRIJWILLIGERS merhand beroemd te wor- 
den. Ook dit jaar wil- 
leri we weer een aantal 
van die feesten houden. 
Wie helpt mee een feest 
voor te bereiden? Aan- 
melden bij het buurt- 

• k M .  
Buurthuis De Reiger 
vraagt vrijwillige me- 
dewe^k(st)ers voor de 
volgende taken؛
Van maandag tot en met 
vrij dag kunnen buurt- 
bewoners die hulp no- 
dig hebben bellen naar 
buurthuis de Reiger. 
Zij kunnen hulp vragen 
bij het doen van bood- 
schappen of bij kleine 
klusjes en meer van 
dergelijke zaken.
Wiltu meehelpen? Meldt 
u dan aan bij de Buren- 
hulp in buurthuis de 
Reiger.
In buurthuis de Reiger 
zit bij de ingang al- 
tijd iemand om de be-

kantoordienst in De Reiger

zoek(st)ers te ontvan- 
gen, wegwijs te maken 
in huis, telefoon aan 
te nemen, enz. Dit is 
een belangrijke taak. 
Wanneer u denkt dat u 
een ochtend of een mid- 
dag die taak op u wilt 
nemen dan bent uvan 
harte welkom.

In ieder geval voor de 
dinsdagavond, maar mis- 
schien ook voor één of 
twee ochtenden, zoeken 
we iemand die achter de 
bar wil staan. Het 
buurthuis kan op die ma- 
nier meer open zijn 
voor mensen die zomaar 
even langs willen ko- 
men. Voor en na de ak- 
tiviteiten drinken de 
mensen die de klubs be- 
zoeken meestal iets in 
de barruimte en kletsen 
gezellig na. Inlichtin- 
gen bij leke of Ans.
Er zijn nog een aantal 
vrijwilligers nodig bij 
de kinderaktiviteiten. 
In ieder geval op de 
woensdagmiddagen, bij 
vakantie aktiviteiten 
en bij nieuwe klubs voor 
10 tot 12-jarigen. Over 
deze taken kun je in- 
lichtingen krijgen bij 
Gilles Graafland.
Deze groep zorgt voor 
de informatie over het 
buurthuis. Dit gebeurt 
door middel van sten- 
cilsenaffiesjes. Soms 
worden er artikeltjes 
in kranten gezet, voor- 
al in de buurtkrant.
De groep verzorgt ook 
de publicatieborden in 
het buurthuis. In het 
begin van het jaar wordt 
er met de vrijwilligers 
die zich aanmelden een 
vast tijdstip afgespro- 
ken wanneer men bij 
elkaar komt. Lijkt het 
je wat, zo 1n publici- 
teitsgroep? Neem dan 
even kontakt op met 
Hans. Goede publiciteit 
brengt het buurthuis 
dichterbij.
De feesten in 't Tref- 
punt beginnen langsza-

Veel taken in de twee 
buurthuizen worden ge- 
daan door teams van 
vaste medewerk(st)ers. 
Hierbij volgt een over- 
zichtje van de mensen 
die u in ieder geval wel 
een keer in het buurt- 
huis zult ontmoeten ٠ 
Naast deze vaste mensen 
zijn er jaarlijks veel 
vrijwilligers in de 
beide buurthuizen ak- 
tief. Dat is erg be- 
langrijk, want zonder 
die vele vrijwilligers 
zou er lang niet zoveel 
kunnen gebeuren. Ook in 
het komende seizoen 
willen we graag samen- 
wecken met vrijwillige 
medewerk(st)ers. We 
noemen hieronder een 
aantal mogelijkheden, 
maar als je zelf ideeën 
hebt over zaken die 
hier nog niet genoemd 
staan, neem gerust dan 
even kontakt op. We 
kunnen dan samen kijken 
of er een taak voor je
Naast de taken in en 
rond de buurthuizen 
wij'zen we je hierbij 
ook op de mogelijkheden 
voor vrijwilligers bij 
het huurkomitee en de 
Buurtkrant Hugo de 
Groot. Mensen, die ak- 
tief willen zijn in de 
buurt rond woon- en 
huurzaken en mensen die 
maandelijks willen hel- 
pen de buurtkrant te 
maken, zijn van harte 
welkom.

Het Trefpunt
Buurthuis ' t Trefpunt 
vraagt vrijwillige me- 
dewerkers voor de vol- 
gende taken:
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klachten pofltieeptreden
105 Rozengracht

Buurtopbouwwerker
Van Reigersbergen- 

65 straat

er؛Hufre-Kwart
Rombout Hogerbeets- 

109 straat

Het Trefpunt
3e Hugo de Groot- 
straat 5

De Reiger
Van Reigersbergen- 
straat 65

Buurtkrant
Fred. Hendrikstr. 130 
Amaliastraat 16ا

844610

842473

845676

864936
860713

Alarmnummers
Brandweer
Politie
Ongelukken
Geestelijke en Sociale 
nood
Centrale doktersdienst 
Tandartsenhulp 
Waarnemend apotheek
Blijf van m'n lijf
Ongewenste zwanger- 
schap/abortus
Taxi
Storingsdienst 
Gemeente (alles)

Bestuurscontakten
Wensen en klachten be- 
treffende alle gemeen- 
telijke diensten.

Wijkagent
Helpt bij burenruzies, 
brandgevaar, verkeers- 
overlast etc.

Wijkcentrum
Informatie over akties 
en aktiviteiten in onze 
buurt.Van Hallstraat 81

Bouw/Woningtoezicht
Onderhoudsklachten 
over uw woning.

DienstencentrBejaarden
Bilderdijkpark 4 b

212121
222222
5555555
161666

642111
791821
447739
942758
738384

845982
5971234

5523581

5593217

821133

596911

164129



Sociaal Raadsman
Informatie en hulp voor 
allerlei problemen 
(meestal 's morgens)

Humanltas
Vossiusstraat 6 

Herengracht 402

Katholieke Gezinszorg
Oranje Nassaulaan 39

Sociale medische zorg
Van Oldenbarneveldt- 
straat 42

Wijkverpleging
Rombout Hogerbeets- 
straat 70 tussen 1 en
2 uur

Maatschappelijk Werk
Marnixkade 3 7 
J.J. Viottastraat 35 
Spreekuur: 'De Koperen 
Knoop' Van Limburg sti- 
rumstraat 119

Rijdende Maaltijden
Bezorgen enkele malen 
per week warme maaltij- 
den thuis, ook dieet- 
maaltijden, voor hen 
die niet in staat zijn 
zelf te koken. 
Aanvragen:

Buurtrechtshulp
Juridische adviezen 
op allerlei gebied

731373

844975

266287
719924

8656ه6

5110321

865029

Huurkomitee
huur- en woonproblemen

Burenhulp
Vraag om hulp vóór twee 
uur.

Wijkpost Bejaarden
Van Reigersbergen- 
straat 65, maandagoch- 
tend van half 10 tot 
elf uur.

Winkeliersvereniging
Hugo de Grootplein 11

Dierenarts
Frederik Hendrikstr. 65 
St. Dierenambulance

Vrouwenspreekuur
De Wittenstraat 75

845676

842977

845529

862424

864594



Buurtkrant Hugo de ٥٢٠٠٠

1  P R O G R A M M A O V E R Z I C H T

ي ؟:-مب؛ة--;إلي^و إ1مأم;؛ ؛ ت ه مس
DINSDAG

إل'ت;محت':محم:;<';' أ أ م 0مم 0:

WOENSDAG I
ه؛أيتيمحمحبمبم' ;:ئ

 ; Peuterspeelzaalاء:ن ؛"آ.ممئ؛أ'
• 'u u rو 15-12.1 ؛؛؛..

Peuterspeelzaal •؛ '؛
;uur J، ،, v , y 1.آل ٠- .و1ة-1.2.

.'. ^euters^eelza^ - ت • '؛

Wijkpost voor bejaarden
9-1 1 .00 مألتآ . " . 3 0' '

 i Gymnastiekvo؛örvrouwen أ ■ أ؛
40 boven de

9 . 3 0 - 1 0. 3:0 ,.u u r■ ' . ' . ' . . • . . 
' ' 4 voor 5'6,' ن f' ؛•K oster
s ،■= ■ح'..تءء.*ت t a r t"< '؛rnaaïidën -■
Septem أ •'، ء ■' ber1 ؤ ■١;d insdag '

Dameszangkoor ; ٠

أ ق'أ؟م ة1ة ق ص
", v j p r  niaanden. ت': y ' ■ '  - ■ ■ ■■■■ - 
S t a r t  8 • sd'ptenber '

ا ي ح م ح م أ ق أ ا م أ ا ؛
Klaverjas/Biljartsops • ",

. '1 2 .3 0.-17..Dc'.uu.r . ; . 
K,. .."ا . , ;.■' osten . K la v e r ja s 

f' '■ • ؛ •  4 , 2.C p e r m aand .'
Kos ten  , B i l - ia r t ■' .’• .

. 6,.3Ó p ér ma،-;،nd ء.:■f

ه؛. ؟أ ة هإ ه رة جي ج آل ه
Klaverjas/Biljartsoos
1 2 .3 Or 1 7 . 00 ' uur. ... ت

ق |س|ة | § | ا| :|
f  •6,30 p e r maand. و ;

٠ ٠.
ء; م

Engelse les ■-:':و■; ؛:;"■/ءن.آ'بم-ق■
 voor gevorderden '٠ •' •;إ •

1-4. 00-1 5 .0 0 uur ••'•••'. . • 
 V.'Kosten .• £ 52 , 50 ■'■ز.مببثبأاأ;ب

voor 3• maanden•. .. •
'. .s ta r t .  maandag..4 ö k tb b er

Klaverjasclub
13. .30 -16 .00  uur ;; 
Kosten ƒ 2,10■ p e r ,iTiaaind

ا ااا: ا ;
Kookcïub voor mannen ' '■ 'V/?.

I 1 I 1B 8 Ö İ İ
. bek-énd gem aakt. ;' غئانمب:ء-;ي.-ل l i « i :»Sil

؛'ينمحث''؛>'ء؛محأ?'م;-':تمحيأ إل|أ;ء|ث:ي | ئ| إل صبم:'ت':'-:;' ا محو؛جث
Klaverjasclub de Reiger
2 0 . 0 0 - 2 3  .00 uur ر ■■ا  
Kosten woraen: nader

I
I



BUURTHUIS

keer■

i f f f P i l i
OCHTEND

';Ontbijt en ،unchkiub v
uur, 1:1." 00-1.3 . 0 ه:

4 ,50 per ؛. Kost.on ƒ 
Start' - 3 'oktober

ح:ة سم ضي آلئ حق م ه
Prijsklaverjas

13 .30-16.00. uur : {elke •' 
2 e zondag van de maand■)":i 

t،-jn ƒ 2,50 per keer;؛:Ko 
.Start 2c zondag oktpoer
ئ;-ةإلج|يءأإ؛ق س إ ■و

13'..30-16.00 uur -{elke ; 
'4e zendag van de maand) 
Kosten ƒ .2,—  per keer 
.Start werdt nog nader' . 
bekend ger.aa;kt.. .•

VRIJDAG
OCHTEND
Peuterspeelzaal
9.15-12.15 uur

غ;و;ا ي ت(ق;.ي:ت و .ص11م

KJaverj^s/BiIjartscHDS
12.30-17 .00 uur .. 
Kasten« Klaver jcts؛v' 
ƒ 4 20 م per ■ maand'.. 
Kosten 'Bi ljart: 
ƒ 6,30 per. maar.c.' i

DONDERDAG
OCHTEND
Peuterspeelzaal
9 .1.5-12 . ٦ 5 uur 
Volksdansen voor ouderen
9.3 0 tot' 11. 00 •uur ■■
■ Kosten, ƒ 34 ,-—, voor 
vier' maanden ■ ' . '
'Start 2 september
De handwerkkfub
'11 .00- 1,4. co uur ' 
kos.ten:■' materiaal- 
koster. • إ ا
' Start: nog nader vast: ■-" 
ز' ■'ت ؛ .steller ,؛te آ '

م؛:;;: ب إ ي م0م';-;/'>ت ب م أ أ ه

Klaverjas/Biijartsoos
1 2 .3(7 1~ oc uur .ت
Kosten Klaverjas 
ƒ 4 , 20 p'c؛'r• raanö. 
Kosten Biljart •• 
ƒ 6 ,3C pe.r ma'anc

AVOND
Biljart ٧٠٠٢ vrouwen
20.00-22.00 uur 
kosten ƒ2,60 per maand.



Buurtkrant Hugo de Groot

PROGRAMMA OVERZICHT
M A A N D A G D I N S D A G W O E N S D A G  i
OCHTEND OCHTEND OCHTEND إ
Peuterspeelzaal 1 Peuterspeelzaal 1 Peuterspeelzaal 2 إ
9.00-12.00 uur 9.00-12.00 uur 9.00-12.00 uur
Peuterspeelzaal 2 Peuterspeelzaal 2 Kreativlteitsgroep إ
9.00-12.00 uur 9 .00-12.00 uur voor volwassenen

9.30-11.30 uur . إ
ƒ 3,-- pèr keer . : أ

MIDDAG •M-IDDA-G-•■
Gymnastiek

Na-vieren opvang Na-vieren opvang voor volwassenen : ن
6-10 jaar 16.00-17.30 uur uur 00. 1 1-00 . 10 . ; أ
16.00-17.30 uur 6-10 jaar. ƒ 12,-- per maand i
ƒ 0,75 per keer ƒ 0,7ق per keer 

Er komt nog een ex- Kursus kinderkleding maken ب
Tienerinloop tra ak^vi^eit voor voer volwassenen
15.00-17.30 uur 10-12 jaar. tot aan de kerst ;■■■' ؛

Is nog niet bekend wan- 
neer.

9.30-11.30 uur
AVOND

ƒ 60,—  voor 12 lesser.

Soulbailet AVOND آ M:آل-؛؛آ I D D A G;
volwassenen voor begin- Konditietrainlngners
19.30-20.30 uur voor vrouwen 4-7 jaar
ƒ 12,—  per maand 
volwassenen.voor gevor-

19.30-20.30 uur - 14.00-15.30 uur ;
ƒ 12,—  per maand.. ■ ƒ 0,75 per keer

derden voor vrouwen 8-10 jaar بء'ي
20.30-21.30 uur ..ƒ .12,-- per. maand . 14.00-15.30 uur
ƒ 12,-- per maand 20.30-21.30 uur ƒ 0,75 per keer
Spaans'.’-. Spaans
voor beginners ٧٥٥^ gevorderden AVOND
2 0.00-21.30 uur 20.00-21.30 uur Volleybalƒ 54,--. voor 12 lessen: ƒ 54,—  voor 12 lessen ;

voor volwassenen
Engels Naaicursus; : vanaf 20.30.uur .
voor gevorderden voor volwassenen.. ƒ1 , 25 per keer
20.00-21.30 uur 19.30-21.30 uur

sportgroép tieners ا ١Start 13 September.. ƒ 60,-- voor 12 lessen
ƒ 54,-- voor 12.lessen Dokâkursus

19. 00-20. 00■ uur .
De A.F.K. voor volwassenen.'
het amateur fotogra- 20.00-22.00 uur
fenko]lektiof ƒ 60 , —  voor 10. lessen
20٠00-22.00 uur Tafeltennis
Buurisoos voor volwassenenvanaf 19.30 uur vanaf 19.30 uur •
٨ ٨

ƒ 1,25 per keer



BUURTHUIS ’T TREFPUNT
VRIJDAG
OCHTEND
Peuterspeelzaal 1
9.00-12.00 uur 
Peuterspeelzaal 2
9.00-12.00 uur

MIDDAG
Ttenerinloop
15.00-17.30 uur

ZONDAG
M I D D A S

Bij voldoende belang- 
stelling mogelijkheid 
om 's midcags te ta- 
feltennissen en/of 
badmintonnen

DONDERDAG أ
OCHTEND أ ٦ Peuterspeelzaal إ

9.00-12.00 uur
2 Peuterspeelzaal إ

. ' 9.00-12.00 uur إ
Vrouwenochtend أ

Uur أ ا9;30ت11.م3م
afhankelijk van 'ه€ةل £ط

de ochtend إ 
Kinde'ropvang aanwezig
Open school
voor ،vrouwen in eigen ؛ ا 

i' buurt'.
9^30-11.30,uur

Start' '16' seprember ١
o'chtend و ه خا ١ ƒ 2,ط

MIDDAG
Na-vieren opvang .:. ز ء

30 u u rأ ٢؛ ؛ءمب:ههل-زجيا
ت ' ة ك يا' 6-ي0'ء

0-.75 per kee£ / أ■ 
Meidenwerkaktïviteitsgroep

16.00-17.30 uur 
10-13 jaar 

/ 1--, per keer

٧ ٠ ٧ إ >٠
Minisoos

. 18.30-20. 30 uur 
10.30. :iaar 

grati-s
Sport

I vanaf 20.30 uur 
■ƒ 1,50، per keer إ



٢ ٠٠ إ ■س‘"'■

لصمحجاس?اس
س س رة0ء

س س . ما ب
أ؟ص س ء م ب ص م >0ب

ص آ ح م ? م ص ج

C O T M T - E W
'

ه؟!ص م س م ب س 2م
ا م س ?ا ع ء ة جت ءأ م

-..،, ٩ ٢ ٠
'مح"مآث

أ ع . ا

م مأ . ءثم ج

أ و ة ء ق';ث"إ؛؛مح';؛"ل:':ت-:؛أ'ء وأ|آق أ

ث;’أ ؤ م إ-::؛؛:؟ة.::؛؛:ب إو ء إ ع ء ئ - إ


