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zetten, waarbij de be- 
zuinigingen een belang- 
rijk onderwerp van ge- 
sprek zullen zijn.
In ons aanbod voor het 
komende jaar treft u, 
naast de taallessen 
voor buitenlanders, ook 
andere nieuwe aktivi- 
teiten aan, zoals:
-een VIDO-groep (Vrou- 
wen In De Overgang), 
-een buurtkunstweek, 
“filmavonden,
-aerobic dancing.
Voor uitvoeriger in- 
formatie verwijzen we 
u naar andere artike- 
len in dit blad. 
Wanneer u ideeën, wen- 
sen of vragen hebt, komt 
u dan eens langs om met 
ons te bespreken wat de 
mogelijkheden zijn. u 
bent welkom.
Tot slot: voor inhoud 
en verspreiding van dit 
programmablad zijn de 
buurthuizen verant- 
woordelijk. De redak- 
tie van de buurtkrant 
heeft opnieuw de op- 
maak van de krant ver- 
zorgd.
Buurthuis 't Trefpunt, 
3e Hugo de Grootstraat 
5, tel. 842473. 
Buurthuis De Reiger, 
van Reigersbergenstr ٠ 
65, tel. 845676.

redaktie-adres

Aroaliastraat 16', tel: 
860713 en Fred. Hen- 
drikstr. 130', 8 6 3 6 وه

druk

Heiermann ه ^o

De volgende krant komt 
uit op vrijdag 16 sep- 
tember.

REDAKTIE
lay-out

Cor Bergveld 
Ineke Bergveld 
Ivo Denisse 
Hans Hartman 
Alma Jongerius 
Jan Kuyk
Eveline M'Hand Yanına 
Fenny Schouwink 
Wim Stevenhagen

INLEIDING
buurtfeest,
-de tentoonstelling te- 
gen fascisme,
-het vrouwenfeest, 
-kunst in de wijken, 
-filmavonden, 
-bijeenkomsten van uit- 
keringsgerechtigden en 
de uitstapjes in de zo-
•آس
Nu hebben de buurthui- 
zen het initiatief ge- 
nomen voor aktiviteiten 
met buitenlandse buurt- 
bewoners. Het komend 
seizoen gaan er lessen 
in de nederlandse taal 
van start, ukomt in dit 
programmablad ook tek- 
sten in het Marokkaans 
en Turks tegen. Maak uw 
buitenlandse buren daar 
op attent.

$ a m e n w e r k ^ g
He^ Trefpunt en de Rei- 
ger werken nauw samen, 
onder meer om u een aan- 
bod te doen dat zo goed 
mogelijk op uw vragen 
aansluit en om te voor- 
komen dat we hetzelfde 
gaan doen. De beide 
buurthuizen zullen ook 
in het seizoen '83-'84 
de samenwerking voort

u treft in dit program- 
mablad een opsomming en 
overzicht aan van de ak- 
tiviteiten van de
buurthuizen het Tref- 
punt en de Reiger. Ak- 
tiviteiten voor peuters 
kinderen, tieners, vol- 
wassenen. Bovendien is 
er het buurtopbouwwerk 
en de dienstverlening. 
Wij nodigen u van harte 
uit dit blad door te le- 
zen om te zien of er iets 
van uw gading bij is.

Vooruit
In het afgelopen jaar 
zijn in de Reiger o.a. 
de handwerkclub en de 
ontbijtlunchclub van de 
grond gekomen. Vanuit 
het Trefpunt werkt een 
aantal mensen op woens- 
dagmiddag aan aktivi- 
teiten met kinderen. 
Dat gebeurt op het van
Oldenbarneveldtplein. 
Er is ook, samen met de 
Jordaan, gewerkt 
het van de grond krijgen 
van een buurtjongeren- 
voorziening.
Verder werkten de 
buurthuizen mee aan:
-de organisatie van het
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Bu kitap Hugo de Groot buurt (semtinde) bulunan semt evlerinin (Buurthuis) 
programidir. Semt evleri çocuklara ye büyüklere çeşitli aktifeler ve kulu- 
pler organize ediyordur. Bunlar semtte oturan kişiler tarafindan ve bunun 
yaninda uzman kişilerin yardimi ilen yapilxyirdur. Amsterdam Belediyesi 
mali destekte bulunuyordur ٠ Bu kitapta belirtilmiştir nelirin yapildigi. 
Misal, ufak çocuklar in idare altında oynayabilecekleri oyun salonlari /Okul 
saatinden sonra ve çarşambla öğlenleri çocuklara kulüpler.Büyüklere .spor 
kulüpleri, dikiş nakiş kurslari, dil kurslari. Ve daha çok şeyler, kendi 
dilinizce tercüme edemiyecegimiz .Eger Hollandaca okuyamıyor iseniz akrba- 
lariniza veya tanidiklariniza yardim sorabilirsiniz . Kendinizde her zaman 
aşagida belirtilen adreslere enformasyon sokabilirsiniz.Kitabin ilerisind 
kendi dilinizce bir parça okuyabilirsiniz, Hollandaca dil kurslari üzere.
Biz ümit ederiz ki sizi de semt evinde/evlerinde göreceğimizi.

Semt evi "Buurthuis de Reiger", Van Rei^rsbergenstraat 65, tel:845676 
Semt evi "Buurthuis آم Trefpunt", 3de Hugo de Grootstraat 5,tel842473؛
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INTERVIEW
VROUWEN IN HET BUURTHUIS

allemaal mensen uit de 
buurt ken. Vroeger toen 
ik nog werkte, kende ik 
bijna niemand. Nu loop 
ik over straat en zie 
steeds bekenden. Laatst 
kwam ik nog iemand te- 
gen bij de slager. Ik 
vroeg toen: "Is het nog

het zelf niet meer kun- 
nen, kleine reparaties. 
Die mensen bellen op en 
wij proberen ze in kon- 
takt te brengen met 
vrijwilligers uit de 
buurt. Je doet leuke er 
varingen op. Het is 
hard nodig en ik vind

gelukt met uw tuin?"Ze 
had daarvoor hulp ge- 
vraagd bij de burenhulp 
I<aat het nou haar buur- 
vrouw zijn, met wie we 
haar in kontakt hadden 
gebracht. Kijk, dat is 
nou leuk.

Annemiek
Ik kende het buurthuis 
helemaal niet. Maar ik 
zocht een peuterspeel- 
zaal* En die van het 
Trefpunt leek me leuk. 
Het is alleen jammer , 
dat de peuters niet 
naar buiten kunnen ٠
En toen ben je ook an- 
dere dingen gaan doen 
in het buurthuis, niet?
Ja, ze vroegen mensen 
voor de dagelijkse kom- 
missie (een groep deel- 
nemers, die samen met

het fijn, dat ik daar 
iets aan kan doen. Ik 
zie dat andere mensen 
plezier hebben.

Je was ook betrokken 
bij een buurtaktie?

Ja, dat kwam zo. We kre- 
gen bericht dat er dub- 
bele beglazing zou ko- 
men. Ik wilde eerst wel 
eens weten of de ande- 
re buren dat ook wilden 
Met Anneke, de buurtop- 
bouwwerkster, hebben we 
toen een enquete opge- 
steld en er is een ver- 
gadering met de Ge- 
meente geweest. We wil- 
den zelf meters op de 
verwarming. De stook- 
kosten lopen hier veel 
te hoog op.
Ik heb het idee dat ik 
door het buurthuis en 
de buurtaktie opeens

Wat betekent het buurt- 
huis voor jou? Hoe ben 
je in het buurthuis te- 
rechtgekomen? Dat wa- 
ren een aantal dragen 
die we hebben voorge- 
legd aan een drietal 
vrouwen die regelmatig 
in een van de buurthui- 
zen komen.

Hoe kwam jij in het 
buurthuis,

Jamy
Ik heb altijd een druk- 
ke baan gehad. Leuk en 
met veel sfeer.
Twee jaar geleden werd 
ik afgekeurd. Daar zat 
ik dan, opeens thuis. 
Wat moest ik. Een tijd- 
je hou je het wel vol, 
maar altijd maar koffie
* dat is niets
voor mij. Toen ben ik 
naar buurthuis De Rei- 
ger gegaan met de vraag 
"Hebben jullie wat voor 
mij?" Er werd me toen 
gevraagd of ik kantoor 
dienst wilde doen. Dat 
vond ik wel leuk, want 
al die klubs dat was 
niets voor mij.
Wat is dat precies: 
kantöordienst?

Ik neem de telefoon aan 
koördineer de burenhulp 
geéf mensen inlichtin- 
gen als het nodig is.
Hoe werkt die burenhulp

Mensen uit de buurt, 
die plotseling hulp no- 
dig hebben voor kleine 
dingen, bv boodschappen 
een tuin maaien, als ze
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We hebben vrijdagoch- 
tend tema-ochtend, dan 
leer je taal, politiek 
en allerlei dingen die 
je interesseren، Dins- 
dag is het vakken-och- 
tend. De een doet dan 
rekenen, de ander we- 
reldoriëntatie of eng- 
els. Ik ga volgend 
jaar lekker door. Ik 
vind het hardstikke 
fijn. Op een gegeven 
moment, ging ik me af- 
zonderen van iedereen. 
Nu ben ik weer wat meer 
onder de mensen. Toen 
ik het een tijdje heel 
moeilijk heb gehad, ben 
ik heel goed opgevangen 
door de groep van de 
•Open School. Ik wil vol 
gend jaar het liefste 
doorgaan met die groep.

Markus daar ook niet op 
Mijn andere zoontje 
kwam op de speelzaal te 
recht. Zelf kom ik nu 
ook nog steeds op het 
buurthuis.' Ik vind het 
hardstikke leuk.Zolang 
ikinde buurt blijf WO- 
nen, zal ik er blijven 
komen.

Kende jij voordat je in 
het buurthuis kwam veel 
mensen uit de buurt?

Nee, eigenlijk pas na 
de speelzaal. Ik heb 
een tijdje gym gedaan, 
meegedaan aan de naai- 
les. Daar is nu geen 
tijd meer voor,want ik 
zit op de Open School. 
Dat is ook door het 
buurthuis gekomen.
wat doe je daar precies

een teamlid beslissing- 
en neemt over het rei- 
len en zeilen van het 
buurthuis) •En omdat ik 
er toch een beetje tus- 
sen wilde komen en wat 
mensen wilde leren ken- 
nen, ben ik daar toen 
aan mee gaan deen. Toen 
ze gingen starten met 
gymnastiek, ging ik er 
ook op. Vooral via de 
speelzaal heb ik veel 
mensen leren kennen. Je 
hebt veel kontakt met 
andere moeders; samen 
ga je dan door naar de 
kleuterschool.

Uesbeth
Nou dat kwam door een 
vriendje van Markus, 
m ،n zoontje. Dat vriend 
je zat op de na-vieren 
opvang en toen werd er 
gezegd, waarom doe je

TIENERS EN JONGEREN

Komt er dit seizoen een muziekgroep 
voor jongeren?

In de komende maand ko- 
men er nog belangrijke 
veranderingen voor tie- 
ners en jongeren. Hope- 
lijk kunnen de plannen 
voor het jongerenwerk 
nu echt doorgaan.
Omdat Hans dan waar- 
schijnlijk samen met 
jongeren in het Reinil- 
dahuis aktiviteiten 
gaat doen, kunnen we het 
preciese programma voor 
tieners nog niet bekend 
maken.
AI'S je 12 jaar of ouder 
bent, kom dan langs op 
't Trefpunt en vraag 
aan Hans, Gilles en Lia 
wat er dit jaar precies 
gaat gebeuren voor jou. 
In de volgende buurt- 
krant wordt het nieuwe 
programma voor tieners 
en jongeren bekend ge- 
maakt.
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Plein Instui{
kun je je schminken en 
verkleden. Als iedereen 
er prachtig uitziet, 
gaan we in optocht naar 
de van Reigersbergen- 
straat. Daar is dan een 
buurtfeest ٠ De plein- 
instuiven zijn van 2-4 
uur. Het kos؛ niets.

Net als voor de vakan- 
tie gaan we weer iedere 
woensdagmiddag op het 
Oldenbarneveldtplein 
spelen. Alle kinderen 
kunnen komen. Als het 
slecht weer is gaan we 
naar 't Trefpunt.
We beginnen op 7 sep- 
tember. Vanaf twee uur

of 4 ochtenden terecht. 
De kosten zijn: ƒ10,- 
per week.
De speelzaal van Renée• 
is open van maandag t/m• 
vrijdag van 9.00-12.00 
uur voor peuters van 2-4 
jaar. Ze kunnen 3,4 of
5 ochtenden per week 
komen. De kosten zijn 
ƒ 12,50 per week.
De speelzaal van Iris 
is open van maandag t/m 
vrijdag van 9. ٦ 5-12 .'1 5 
voor peuters van 2 4  ؤ-
jaar. De kosten voor 3 
ochtenden per week be- 
dragen ƒ8,50, 4 odhten- 
den ƒ11,00, 5 ochten- 
den ƒ13,50. Doorbeta- 
len bij afwezigheid, 
behalve bij langdurige 
ziekte en vakantie van 
het buurthuis.

Opgeven
In buurthuis 't Tref- 
punt bij Helga of Re- 
nëe, 3e Hugo de Groot 
straat 5, tel. 842473. 
In buurthuis De Réiger 
bij Iris, Van Reigers- 
bergenstraat 65, tel ٠ 
845676.

Na Vieren
In het nieuwe seizoen 
zijn er weer aktivitei- 
te^ voor kinderen op 
maandag-, dinsdag- en 
donderdagmiddag, na 
schooltijd tot 6 إ.
Na het theedrinken kun 
je kiezen voor sporten, 
koken, timmeren of to- 
neelspelen. Dit kos^ 
dan 3 kwartjes. Je kunt 
ook lezen, schaken of 
een spelletje doen.
Als jullie ideeën heb- 
ben voor een club, dan 
willen we dat graag van 
je horen.

"؛ص



Programmablad 83/84

Plein Instui{
kun je je schminken en 
verkleden. Als iedereen 
er prachtig uitziet, 
gaan we in optocht naar 
de van Reigersbergen- 
straat. Daar is dan een 
buurtfeest ٠ De plein- 
instuiven zijn van 2-4 
uur. Het kos؛ niets.

Net als voor de vakan- 
tie gaan we weer iedere 
woensdagmiddag op het 
Oldenbarneveldtplein 
spelen. Alle kinderen 
kunnen komen. Als het 
slecht weer is gaan we 
naar 't Trefpunt.
We beginnen op 7 sep- 
tember. Vanaf twee uur

of 4 ochtenden terecht. 
De kosten zijn: ƒ10,- 
per week.
De speelzaal van Ren€e• 
is open van maandag t/m• 
vrijdag van 9.00-12.00 
uur voor peuters van 2-4 
jaar. Ze kunnen 3,4 of
5 ochtenden per week 
komen. De kosten zijn 
ƒ 12,50 per week.
De speelzaal van Iris 
is open van maandag t/m 
vrijdag van 9. ٦ 5-12 .'1 5 
voor peuters van 2 4  ؤ-
jaar. De kosten voor 3 
ochtenden per week be- 
dragen ƒ8,50, 4 odhten- 
den ƒ11,00, 5 ochten- 
den ƒ13,50. Doorbeta- 
len bij afwezigheid, 
behalve bij langdurige 
ziekte en vakantie van 
het buurthuis.

Opgeven
In buurthuis 't Tref- 
punt bij Helga of Re- 
née, 3e Hugo de Groot 
straat 5, tel. 842473. 
In buurthuis De Réiger 
bij Iris, Van Reigers- 
bergenstraat 65, tel ٠ 
845676.

Na Vieren
In het nieuwe seizoen 
zijn er weer aktivitei- 
te^ voor kinderen op 
maandag-, dinsdag- en 
donderdagmiddag, na 
schooltijd tot 6 إ.
.Na het theedrinken kun 
je kiezen voor sporten, 
koken, timmeren of'"to- 
neelspelen. Dit kost 
dan 3 kwartjes. Je kunt 
ook lezen, schaken of 
een spelletje doen.
Als jullie ideeën heb- 
ben voor een club, dan 
willen we dat graag van 
je horen.
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VRIJWILLIGERS
Het buurthuis is een plek voor ontmoeting en gezelligheid. Je kunt er 
aan allerlei aktiviteiten meedoen, maar je kunt er ook vrijwilligerswerk 
gaan doen. Leden van het vaste team van medewerk(st)ers zijn altijd be- 
reid om şamen met je te bekijken wat je er zou kunnen doen. Er zijn al 
veel vrijwilligers aktief in beide buurthuizen. Dat is belangrijk, want 
zonder hen zou er lang niet zoveel kunnen gebeuren en zouden de buurt- 
huizen niet zo gezellig zijn. We noemen hieronder een aantal mogelijk- 
heden voor vrijwilligerswerk op, maar je kunt ook zelf kontakt met ons 
opnemen, als je andere ideeën hebt of als je nog niet precies weet wat 
je zou willen doen.

IN DE REIGER 

Kantoordienst
In de Reiger kunt u nog 
meehelpen als kantoor/ 
ontvangsdienst. Dit 
houdt in: bezoek(st)ers 
ontvangen, wegwijs ma- 
ken, telefoon aannemen.

Burenhulp
De burenhulp zoekt ook 
nog mensen, die bood- 
schappen en kleine kar- 
weitjes willen doen 
voor buurtbewoners die 
dat zelf niet meer kun- 
nen.

Open huis
Eens in de maand is er 
"©pen Huis" op zondag. 
Daar komen ook minder 
mobiele buurtbewoners، 
Om hen zo nodig een 
handje te helpen, roe- 
pen wij u op uw mede- 
werking te geven.

BUURTGROEPEN
Naast de taken rond de 
buurthuizen wijzen we u 
ook op de mogelijkheden 
voor vrijwilligerswerk 
bij het Huurcomité en de 
Buurtkrant. Als u ak- 
tief wilt zijn in huur- 
en woonzaken of als u 
maandelijks mee wilt 
werken om de buurtkrant 
te verzorgen, dan bent 
u ook daar van harte 
welkom.

maar we zijn met te 
weinig mensen.
We hebben regelmatig 
bijeenkomsten waar we 
praten over hoe het gaat 
met de aktiviteiten en 
wat we de komende tijd 
gaan doen.
Lijkt het je leuk om mee 
te doen? Kom dan een 
keer langs om erover te 
praten. We kunnen je 
dan wat meer vertellen 
over hoe het nu gaat, 
wat we willen gaan doen 
en wat jij van ons en 
wij van jou kunnen ver- 
wachten. Voor meer in- 
formatie kun je vragen 
naar Hans, Lia en Gil- 
les.

PuhSciteit
Voor een ochtend of mid- 
dag zoeken we mensen 
die willen meewerken 
aan de publiciteit voor 
het buurthuis, d.w.z.: 
het maken van affies- 
jes, het schrijven van 
stukjes voor de buurt- 
krant, het verzorgen 
van publikatieborden 
binnen en buiten het 
buurthuis.

IN HET TREFPUNT

Voor woensdagochtend, 
woensdagavond en voor 
dinsdagmiddag zoeken 
we mensen, die achter 
debar willen staan. 
Deze bardienst bestaat 
niet alleen uit het 
schenken van koffie, 
thee en andere drank- 
jes, maar ook uit het 
opvangen en het wegwijs 
maken van mensen in het 
buurthuis.
Feesten
Als u wilt meewerken 
aan het startfeest op 7 
september of aan even- 
tuele andere feesten in 
de loop van het jaar, 
dan kuntu zich bij 
buurthuis 't Trefpunt 
aanmelden.
Peuterwerk
Voor de ochtendspeel- 
zaal zoeken wij iemand 
die naast de ouders en 
de • vaste medewerkster 
een ochtend mee wil 
draaien.
Kinder- en tienerwerk
De kinder- en tiener- 
aktiviteiten worden ge- 
daan door vrijwilligers 
/sters en stagiares, 
samen met beroepskrach- 
ten. We zitten met een 
leuke groep bij elkaar,
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HULP IN DE BUUKT
Buurtopbouwwerk: Wat ظ  dat?

organiseren, maar u 
weet niet goed hoe dat 
allemaal moet, dan kunt 
u bij hen terecht. Maar 
ook als u zegt "Het 
wordt me nu te grof, die 
bezuinigingen, ik wil 
me met andere uitke- 
ringsgerechtigden, aow- 
ers of huurders organi- 
seren om sterker te 
staan", dan kunt u,zo- 
lang ze zelf niet weg- 
bezuinigd worden, een 
beroep doen op Anneke 
Paehlig of Ad van Hees- 
wijk in buurthuis de 
Reiger.

nieuwbouw en renovatie 
' Ze steunen
de mensen die mee wil- 
len praten over hoe de 
woningen eruit komen te 
zien. Ze kunnen u hel- 
pen een huuractie op te
• zetten of als u en uw 
buren besluiten de ei- 
genaar onder druk te 
gaan zetten om het ach- 
' onderhoud
gedaan te krijgen. Ver- 
der houden Anneke en Ad 
zich bezig met buurt- 
feesten en de buren- 
hulp. Als u zulk soort 
dingen met anderen wilt

Burenhulp
Buurtbewoners, die ge- 
holpen willen worden 
met kleine karweitjes, 
die ze zelf moeilijk of 
helemaal niet kunnen 
doen, kunnen maandag 
t/m vrijdag tussen 9 en
2 uur opbellen naar de 
Reiger, tel. 84.56.76. 
Kleine karweitjes zijn 
bijvoorbeeld bood- 
schappen doen, formu- 
lieren invullen, tuin- 
tje verzorgen, wande- 
ling maken of zomaar 
een praatje maken.

u vraagt....
u heeft een paar uur- 
tj es per week over en 
wilt die wel besteden 
als vrijwillig(st)er 
van de Burenhulp. Da ٠ s 
een goede zaak.
Wilt u zich aanmelden 
of meer te weten komen 
over de Burenhulp? Bel 
dan gerust naar de Rei- 
ger, tel. 84.56.76.

'BURENHULPض
wat konne/1 we voor ن دل  en 9

u biedt aan....
Vele buurtbewoners de- 
den het afgelopen sei- 
zoen weer een beroep op 
ons.
De Burenhulp is en 
blijft hard nodig, ook 
het komende jaar.

Anneke Paehlig en Ad 
van Heeswijk, werkzaam 
in buurthuis de Reiger, 
zijn samen het gezicht 
achter het moeilijke 
woord؛ buurtopbouwwerk 
Bij hen kunt u terecht 
met uw vragen betref- 
fende uw woning, straat 
of de hele buurt en u 
kunt hen vragen om hulp 
bij het uitvoeren van 
uw plannen of wensen.

Praktijkvoorbeeld
Een voorbeeld uit de 
praktijk:
De eigenaar van een blok 
huizen stelde voor dub- 
bele beglazing aan te 
brengen in de wonin- 
gen. Een bewoonster 
vertelt؛ "wij kregen 
hierover een brief van 
de huisbaas ٠ Maar wij 
hadden zo onze beden- 
kingen: is het wel zo 
kostenbesparend want de 
huur zou omhoog gaan ٠ 
Wij zijn toen naar het 
buurtopbouwwerk g.e- 
stapt. Die hebben ons 
verteld welke wegen we 
zouden kunnen bewande- 
len. Uiteindelijk wa- 
ren de meeste bewoners 
tegen dubbele begla- 
zing. Gezamenlijk heb- 
ben we dat te kennen ge- 
geven aan de eigenaar 
en die heeft het voor- 
stel uiteindelijk in- 
getrokken ٠ Het buurt- 
opbouwwerk heeft ons 
geholpen een weg te 
vinden door alle pape- 
rassen en instanties." 
Het buurtopbouwwerk 
houdt zich ook bezig 
met bijvoorbeeld de
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VROUWEN
Gym ١٢٠٠! 4 0  plussers

Konditietraining
DINSDAGAVOND/TREFPUNT

Zelfverdediging
MAANDAGAVOND/TREFPUNT

Open school
DONDERDAGQCHT/TREFPUNT

VIDOgroep
WOENSDAGMIDD./REIGER

Zangkoor
WOENSDAGOCHT./REIGER

Biljarten
DONDERDAGAVOND/REIGER

Koffieochtend
WOENSDAGOCHTEND/ 
WITTE WINKEL ز

te zoeken wat je graag 
zou willen doen bui- 
tenshuis en wat de mo- 
gelijkheden zijn*

De kursus begint half 
oktober, op maandag-of 
vrijdagochtend van half 
10 - half 12 {wordt 
overlegd met deelneem- 
sters). Plaats: De 
witte winkel, J.M.Kem- 
perstraat 27A, Amster- 
dam. Kosten van de kur- 
sus: ƒ30,- voor 12 keer.

Bellen naar Lea, tel. 
860650 (s'avonds na
6 uur). Vrijdag 9 sept. 
is er öen informatie- 
ochtend in de Witte 
Winkel, J.M. Kemper- 
str.27A (hoek van Lim- 
burgstirumstraat). 
Aanvang: half ٦٥.

in je tenen. De éên kan 
het beter dan de ander 
maar dat hindert niet. 
Als je je best doet 
leer je heel wat spie- 
ren weer te gebruiken. 
Na deze oefeningen doen 
we met elkaar nog een 
spelletje (bijv afgooi- 
en met de bal)٠ En dan 
is er koffie in de huis- 
kamer van de Reiger, u 
kunt een keer vrijblij- 
vend komen meedoen. Als 
u mee gaat doen, be- 
taalt u ƒ56 voor 4 maan- 
den. Startdatum 6 sept.

al in deze tijd van 
werkloosheid. Ook wordt 
vaak gezegd dat mannen 
en jongeren voor moeten 
gaan. Natuurlijk is het 
belangrijk dat zij ook 
werk vinden of iets an- 
ders dat zij graag zou- 
den willen. Maar bete- 
kent dit dan dat vrou- 
wen zich maar weer op 
moeten offeren? Wij 
vinden van niet, omdat 
iedereen evenveel kan- 
sen moet krijgen. Voor- 
al als je niet zo veel 
opleiding hebt en vroe- 
ger niet zulke leuke 
baantjes hebt gehad, is 
het weinig aantrekke- 
lijk om daar weer op te- 
rug te moeten vallen. 
Daarom deze kursus, be- 
doeld om met elkaar uit

Iedere dinsdagochtend 
gymt een groepje vrou- 
wen tussen de 4 0 en de 
80 in de grote zall van 
de Reiger. Hoe verloopt 
zo'n uurtje gym? Eerst 
trekt iedereen gemakke- 
lijk zittende kleding 
aan (maillot, gymschoe- 
nen, shirtje). Dan be- 
gint Rina Mounoury (de 
lerares) met wat warm- 
loopoefeningen (rondlo- 
pen, hollen)٠ Daarna be- 
gint het echte werk ٠ 
Alle spieren worden los- 
gemaakt (spannen en ont- 
spannen) van je nek tot

Deze kursus is bestemd 
voor vrouwen die weer 
iets buitenshuis wil- 
len gaan doen. Daar kun- 
nen allerlei redenen 
voor zijn, bij voorbeeld:
- je kinderen zijn de 

deur uit
- je ki.nderen zijn de 

hele dag naar school
- je wilt een eigen in- 

komen
- je wilt van die uit- 

kering af
- je wilt jezelf ont- 

plooien
- je wilt kontakten met 

anderen
- je zou van je hobby 

je beroep willen ma- 
ken

Toch is het dan een 
grote stap om daar echt 
iets aan te doen, voor

Vrouwen orienteren zich 
op werk of opleiding
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De overgang
kunnen, agressief wor- 
den. Het ±§ soms zo erg 
dat je denkt dat je gek 
wordt en dat het nooit 
meer goed komt ( soms 
worden mensen opgeno- 
men). Voor je omgeving 
en jezeif word je een 
moeilijk mens .Thuis he 
grijpen ze je niet meer 
Bij vrouwen die het al 
gehad hebben, vind je 
ook niet altijd begrip 
zij zijner doorheen ge 
komen en wuiven het weg 
Je gaat steeds meer be- 
hoefte krijgen aan ie- 
mand die wel naar je 
luistert, die het be- 
grijpt. De VIDO wil 'n 
klankbord zijn. VIDO is 
Vrouwen In De Overgang 
een praatgroep van 
■ vrbuy^s^Truus c\e~. 
ment woont in onze 
> ١١١١؛•»! . en vond het raar 
dat er bij ons niet 
zo'n groep was. Samen 
met Wil, die ze heeft 
leren kennen op een 
cursus om praatgroepen 
te begeleiden, wil ze 
in de Reiger starten 
met zo'n VIDOgroep. 
Mocht u belangstelling 
hebben, geef dan uw 
naam en adres door aan 
de Reiger (845676), dan 
krijgt u meer informa- 
tie. De groep zal waar- 
schijnlijk in oktober 
starten en plaatsvinden 
op woensdag van 2-4 uur.

De overgang. De één 
heeft er meer last van 
dan de ander. Het kan 
kort of heel lang duren 
tot 12 jaar toe. Maar 
voor velen geldt dat ze 
zich bij vlagen heel be- 
roerd, onbegrepen, al- 
leen en ellendig voelen 
De dokter weet het ook 
niet meer, schrijft 
pillen voor. Soms voel 
je je dan wat vrolijker 
maar je gaat er steeds 
meer gebruiken om over- 
eind te blijven. Er is 
een hele waslijst van 
klachten waar vrouwen 
in de overgang last van 
hebben. Ik noem er en- 
kele: je kunt het plot- 
seling heel warm krij- 
gen (opvliegers) , 'je 
kunt je reuk verliezefy 
vergeetachtig, depres- 
sief, sloom,en/of prik- 
kelbaar zijn, je huis- 
houden niet meer aan

Zelf- 
verdediging
Bang om 's avonds al- 
leen over straat te 
gaan? Wel eens lastig 
gevallen zonder er iets 
tegen te kunnen doen? 
In de week van 12 sep- 
tember start een kursus 
zelfverdediging voor 
vrouwen.
De kursus is bedoeld om 
wat sterker in je schoe- 
nen te staan als je 's 
avonds alleen op straat 
gaat.
De kursus bestaat 'uit 
15 lessen waarin een 
aantal technieken van 
zelfverdediging worden 
geleerd*
Tijd: maandagavond van
19.00-20.00 imr. Kos- 
ten: ƒ 27,50. De groep 
moet minimaal uit 10 
vrouwen ' besta 3أء. öpge- 
ven bij buurthuis 't 
Trefpunt. Zie ook bij ؛ 
Inschrijvingsdagen.

Biljarten

le plaatsen vrij. De 
kosten bedragen ƒ2,60 
per maand.

Op donderdagavond, van- 
af 8 uur, kunnen vrou- 
wen biljarten in de Rei- 
ger. Er zijn nog enke-



Alarmnummers
212121 brandweer
222222 politie
5555555 ambulance
642111 centrale doktersdienst
791821 en tandartsenhulp
948709 waarnemend apotheek, na 17.30 en in het weekend
845982 taxistandplaats Hugo de Grootplexn
777777 taxicentrale
Vrouwen
826651
738384
253473
864594

Ouderen
164129
844352

Stichting Belangenbehartiging Surinaamse Vrouwen, Fred. Hen- 
drikstraat 156"
MR'70, Bachplein, ongewenste zwangerschap, abortus 
Tegen haar wil, 24 uurs krisisopvang voor sexueel misbruikte 
vrouwen en meisjes
vrouwe^rechtshulp, de Wittenstraat 75 
spreekuren: dinsdag 1.30-3.30 u. voor korte vragen 

woensdag 9.15-9.45 u. inlooptijd 
donderdag 9.15-9.45 u. echtscheidingsspreekuur

dienstencentrum b؟jaarden, Bilderdijkpark 4B, aktiviteiten en 
cursussen voor 60*-ers
wijkpost voor bejaarden, van Boetzelaerstraat 49. Voor infor- 
matie, advies en hulp aan ouderen, spreekuur: dinsdag, donder- 
dag en vrijdag van 9 .30-1 1 .00 uur. Spreekuur in onze buurt in 
buurthuis De Reiger, van Reigersbergenstraat 65, op dinsdag 
van 12.00-13.30 uur

Huren en wonen
845676 huurcomit§
5969111 bouw- en woningtoezicht voor onderhoudsklachten overuwwoning 

kraakspreekuur, Bilderdijkstraat 17, dinsdagavond 7-8.3 0 uur 
gereedschapsuitleen 'de blauwe duim', van Hogendorpstraat 51, 
open op werkdagen van 18-19 uur

26051 1 klussenwinkel, Prinsengracht 753. Doen klussen tegen lage ver- 
goeding voor uitkeringsgerechtigden en andere minima

Husdieren
dierenambulance, Hoogte Kadijk 65
dierenarts Heckman, Fred. Hendrikstraat 65. Spreekuur: maan- 
dag- en woensdagavond van 7-8 uur,dinsdag-, donderdag en vrij- 
dagochtend van 11-12 uur

262121
845529

Buurtorganisaties en bewonersgroepen
wijkcentrum, van Hallstraat 81٠ Informatie over akties en ak- 
tiviteiten in de buurt. Hulp bij de aanpak van problemen.

821133

12
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842473 buurthuis 't Trefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 5. Peuterspeel- 

zaal en aktiviteiten voor kaderen, tieners en volwassenen 
845676 buurthuis De Reiger, van Reigersbergenstraat 65. Peuterspeel- 

zaak en aktiviteiten voor volwassenen, met name ouderen 
8 6 3 ه7أ  Buurtkrant Hugo de Groot, verschijn ٦٦ keer per jaar gratis 
864936 huis aan huis. Amaliastraat 16’ of Fred. Hendrikstraat 130' 
444610 Hufrê-kwartier, Rombout Hogerbeetsstraat 109. De vereniging 

organiseert aktiviteiten voor kinderen en volwassenen 
166002 speeltuinvereniging Bilderdijkpark. speeltuin iedere dag open 

behalve zondags. In het klupgebouw zijn aktiviteiten voor kin- 
deren en volwassenen. 'Inlichtingen in het klupgebouw 

845496 winkeliersvereniging Hufrë, 2e Hugo de Grootstraat 26 
845676 Burenhulp. Vrijwillig(st)ers doen kleine klusjes of boodschap- 

pen als u daar zelf niet toe in staat bent. Op werkdagen hulp 
aanvragen voor 2 uur 's middags bij buurthuis De Reiger 

845676 Buurtopbouwwerkers'. Kunnen helpen bij de aanpak van problemen 
in de buurt

821133 comité van buurtbewoners tegen racisme
Ö27581 buurtvredesplatform, p/a: 3e Hugo de Grootstraat 14"
Hulp, advies en gezendheld
719924 maatschappelijk werk, Marnixkade 37, J.J. Viottastraat 35 
844957 geslachtsziekten, van Oldenbarneveldtstraat 42 
865606 G.G. en G.D., speelotheek, kleuterzorg
120089 sociaal raadsvrouw. Informatie en advies over o.a. uitkerin- 

gen, formulieren, e.d. Bilderdijkpark 4A. Spreekuur: maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 9-12 uur 

840230 idem, van Limburg Stirumstraat 119 
865029 buurtrechtshulp, 1e Nassaustraat 17 huis
867908 wijkverpleging, Rombout Hogerbeetsstraat 70. Bereikbaar tus- 

sen 1 en 2 uur
5523581 buro bestuurskontakten, p/a: voorpost, van Hallstraat 611.

Voor vragen over alle gemeentelijke diensten, bouwplannen e.d. 
5593217 wijkagent, van Beuningenplein 206. De heer Faber is de aan- 

spreekbare agent voor buurtbewoners bij burenruzies, brandge- 
vaar, verkeersoverlast, e.d.
GEZINSVERZORGING:

769111 Humanitas, Vossiusstraat 6 
252424 PSC, Herengracht 402
645331 Katholieke gezinszorg, Oranje Nassaulaan 39
Belangenorganisaties
769980 KMAN: Komitë Marokkaanse Arbeiders in Nederland, Ferd. Bolstr. 

39'
221820 HTIB: Turkse arbeidersvereniging, 1e Weteringplantsoen 2C 
246869 Meldkamer AFFRA (=؛Anti-Fascistisch FRont Amsterdam) voor: 

klachten over discriminatie en fascistische tendenzen 
228441 Stichting Slachtofferhulp, helpt slachtoffers van misdrijven 
226815 Platform uitkeringsgerechtigden, Gelderse Kade 101

13
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doende leert, oefenen 
we bijvoorbeeld in het 
schrijven van brieven 
en het verslag van de 
ochtend. We lezen en 
praten over onderwerpen 
die ons interesseren 
en daar zoeken we dan 
informatie over. Soms 
nodigen we iemand uit 
om erover te vertellen 
of we gaan er zelf op 
uit. Misschien klinkt 
dit allemaal een beet- 
je eng, maar we zijn 
juist in een groep oro 
elkaar te ondersteunèn. 
De school duurt twee 
jaar en is één ochtend 
in de week. Daarnaast 
is er de mogelijkheid 
om op dinsdag één of 
-meer vakken te volgen, 
zoals: engels, spaans, 
biologie, wereldoriën- 
tatie, tekenen, enz.
De Open School kost ƒ60 
voor een half jaar. 
kijkt de Open School wel 
wat voor u? Wiltu zich 
opgeven of wat meer in- 
formatie? Kom langs of■ 
bel: Open School West, 
Marnixkade 37, tel. 
22 45 08 of informeer in 
buurthuis 't Trefpunt 
bij leke Witteveen.

zeten, maar niet meer 
dan 2 jaar vervolgon- 
derwij s hebben gehad. 
In een groepje van 1٥ 
tot 15 vrouwen ben je op 
een gezellige manier 
bezig met taal en met 
allerlei onderwerpen 
die jezelf interesseren 
De êén wil bijvoorbeeld 
nu eindelijk wel eens 
precies weten hoe het 
zit met d, t en dt of 
hoe je vlotte z innen 
maakt. De ander wil.de 
betekenis van de moei“ 
lijke woorden die je zo 
vaak hoort weten; weer 
een ander heeft iets ge- 
lezen of gezien op t.v., 
waar ze meer over wil 
weten of over wil pra- 
ten, enz. Omdat wij er- 
van uitgaan dat je al

LEREN
©pen school
Nu alweer twee jaar 
lang zijn er in ver- 
schillende buurthuizen 
in West Open School- 
groepen. In september 
starten er weer nieuwe 
groepen, ook in het 
Trefpunt op donderdag- 
ochtend.
Wat is de Open School 
eigenlijk?
De open school is een 
school voor vrouwen 
vanaf 25 jaar die min- 
stens 5 jaar op de la- 
gere school hebben ge-

Nederlands
Veel mensen zitten er 
mee dat ze geen fout- 
loos nederlands kunnen 
schrijven. In een aan- 
tal lessen kunnen we de 
ver weggezakte school— 
kennis weer opdiepen. 
Interesse? Geef u dan op 
bij Reiger of Trefpunt.

verhaaltjes te lezen, 
liedjes beluisteren en 
soms zelfs 'n toneel- 
stuk instuderen. Voor 
tijden en kosten: zie 
programma-overzicht.

Engels voor beginners
ca gegeven. Het leren 
gaat spelenderwijs door 
met elkaar te praten,

Engels conversatie
In principe zijn er nog 
wat plaatsen vrij voor 
vrouwen die zich al een 
beetje kunnen redden in 
het engels. Wie meer 
hierover wil weten kan 
kontakt opnemen met 
Connie Menting (224991) 
of met buurthuis ٠ t 
Trefpunt (842473).

12 september gaat de 
groep vrouwen (die in- 
middels 1ي jaar bezig, 
is) door met engelse 
conversatie. We willen 
ons alleen op engelse 
conversatie koncentre- 
ren, en het lezen en 
schrijven zoveel moge- 
lijk achterwege laten.

Hebtu altijd al engels 
willen leren, maar is 
het er nooit van geko- 
men? Dan moet u naar de 
Reiger gaan. Daar geeft 
Dini Arendse op maan- 
dagmiddag conversatie- 
lessen voor b’eginners 
en gevorden ٠ ة  ij vol- 
doende belangstelling 
kan er in oktober een 
nieuwe groep starten 
met mensen die nooit 
engels gehad hebben. 
Anderen kunnen in de be- 
staande groepen terecht 
Er wordt geen grammati
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م ل و ر د ا ء دا ن ب شب >إلم

ئ قي ح كز حرا  وجدنا هف ف

 دءذاالج\رد \سب\من\ز\هئ

.منبمءاه هىهنزد\ؤى

اممءؤ<ارءبامهةاإلصذءةأ &يصءحأ■ غ ق
ح حا؛م ة ام >آ و ا.• ؟4 خ ة ~ة

ىاقتح ف ىدا مت هني

 يسا>اأممآا .

ا 5 ه ه د\ث ؟ ء, مأ ح م \ا ع دا و م هآآ مص
 ؟<مح مآاذمحلن.إلث >دروس

إ بش ٠ ن جا ء ز ،  شإى ١ا

 ى فيئإواش ١ ملمبللؤبأق

مبسذتيداادنحاادنداذوامممد
٤̂^١^ د ^ ليل جئات ش

 ٠ الهرلنديم مئ

دببميما فتلقئ ت ا بمغظ

zal ook nederlandse les 
gegeven gaan worden aan 
buitenlandse vrouwen. 
De bedoeling is, dat u 
eenvoudig nederlands 
kunt leren voor het ge- 
bruik op straat, op het 
werk, in de winkel, in 
kontakten met de ge- 
meente.

Aanmelden
In septe^er: iedere 
woensdag van 18.00 tot 
20-00 uur in buurthuis 
De Reiger, Van Reigers- 
bergenstraat 65.

ن إهنانين'من ب ر دبي تل

ا \خإو موشذ ن ي ه ت ف ٠ م

ا د ن ما د كم ه و  رالمإلند>ة د

راالنع-\ياآلحندبمه هن حنا

ساد ا م تعليم حم
 يواسمتصامحا

 وذع اململ •ئ ?،النزع
ي ^لت دد ط ا ا ن ل ذ

ل للد ما د مع ت ج ل 'مي ا

م همحاي قي ك م ه ٠ ت

و س لشمجيل ١ مح\را أ  درو

. د_ادمودنميذ

شهر م ض ح مر د ش ل
م ؤ ن لدر،نإداح ا ي السامة م

خمابه حى اذسم\ددددام

د ^^٧^١ عنذز محئ • ليب

1)ة ؤضة؛ا/؟ا محي ١

In oktober starten les- 
sen in de nederlandse 
taal* Ze vinden plaats 
in buurthuis De Reiger, 
Van Reigersbergenstr. 
65, tel. 845676 en in 
buurthuis 't Trefpunt, 
3e Hugo de Grootstraat 
5, tel. 842473.

Voor w؛e?
Voor uals buitenlandse 
buurtbewoner, die geen 
of maar een beetje ne- 
derlands spreekt of kan 
lezen, ü kunt zich voor 
de kursus aanmelden. Er

6 s ’لههااهاآلرءإراتةتلمحآمأه؟ا 

حة هام د ا-ا آ ئ ع آ ؟آ ء ا ' .

ي ١ مي وللزيد ع ت مل ا م
حزا م قمحار_\ؤمحم\ه ات

ح م ء م <م
. ددها محول الصادم

Ekimde Hollandaca dil 
kurslari başliyordur. 
Kurslardin verildiği 
yerler:

Semt evi
٠’Buurthuis de Reiger", 
van Reigersbergen-
straat 65, tel. 845676
Semt evi
"Buurthuis het Tref- 
punt" , 3e Hugo de Çroot- 
straat 5, tel. 842473

Kimlere?
Size yabanci semt 
oturucusu olarak, az 
veya hiç Hollandaca 
okuyup/veya konuşamiyor 
iseniz. Siz kursa 
müracaat edebilirsiniz 
Yabanci kadinlarada 
Hollandaca dil dersleri 
verilecektir.
Amaç olan, sizin 
basitcene Hollandaca 
^renmeniz, mahallede, 
 /yerinde, maŞaza ول
veya çar؟ida, ve 
Belediye temaslarinda 
konuşabilmeniz için.

Müracaat
Eylülde: Her çarşamba 
saat 18.00 den saat
20.00 kadar semt evi 
"Buurthuis de Reiger" 
van Reigersbergen-
straat 65 tel. 845676

Nederlandse les
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Badminton
In het nieuwe seizoen 
gaan we weer met een 
nieuwe badmintongroep. 
van start. We beginnen 
donderdag 8 september. 
We spelen elke keer met
6 tot 8 mensen in de 
sportzaai van half و 
tot half 11. Tot nu toe 
was het een nogal wis- 
selende g^oep, doordat 
sommige mensen niet el- 
ke week konden komen. 
In dit seizoen willen 
we een vaste groep om 
te voorkomen dat het 
verloop te groot wordt. 
Badminton is een hard- 
s^ikke leuke sport die 
je zowel vrij als met 
punten kunt beoefenen. 
Wij spelen meestal vrij 
(dat is makkelijk te 
leren)٠ In ieder geval 
kun je je er lekker in 
uitleven. We zijn blij 
dat we in het Trefpunt 
terecht kunnen want de 
sportzaal is een lekke- 
re ruimte en je kunt nog 
douchen ook na afloop!

Yoga
Op woensdagavond zijn 
er 2 yogagroepen in de 
Reiger. In beide groe- 
pen is nog ruimte (zie 
,t programmaoverzicht) 
Weet u niet precies wat 
yoga is en hoe dat gaat 
kom dan een keer met de 
specialist (Marcel Ga- 
zendam) praten of doe 
een keer mee. Steeds 
vaker worden mensen met 
lichamelijke klachten 
door de dokter verwe- 
zen naar yoga. In de 
groepen zitten jonge en 
oude mensen, mannen en 
vrouwen. Kom een keer 
langs.

ook aan konditieg^nnas- 
tiek op een gezellige 
ontspannen manier. Ie- 
der op zijn of haar ma- 
nier. De bedoeling is. 
om onze houding te ver- 
beteren, de ademhaling 
te regelen en onze spie- 
ren leniger en sterker 
te maken. Komt u gerust 
een keer kijken en mee- 
doen. Tijd: woensdag- 
morgen van ٦٥.00-11.٥٥ 
uur. Kosten: f12,- per 
maand, start: 14 sep- 
tember. Rina Mounouri

van elke andere tak van 
sport en is hierdoor 
ook uitermate geschikt 
voor wintersporten.
Wil je eerst eens kij- 
ken of deze training 
wel is wat je zoekt, 
dan kun je 1x gratis 
meedoen. Na afloop van 
de les is er gelegen- 
heid om te douchen en 
gezellig een drankje te 
gebruiken in de bar.
We starten op 13 sep- 
tember. De kosten zijn 
voor september ƒ9,- en 
de andere maanden f12- 
Tot ziens.

Helga Baddee

Volleybal
Gevraagd: enthousiaste 
spelers en speelsters 
voor volley-bal in het> 
Trefpunt op woensdag- 
avond van 20.30 tot on- 
geveer 23.00 uur.
We spelen wel serieus, 
maar niet om de punten. 
Af en toe zijn er toer- 
nooien met andere 
buurthuizen.
Iedereen is welkom, wel 
sportkleding meenemen. 
Kosten ƒ 1 ,50 per keer.

SPORT
Gym

Er wordt veel reklame 
gemaakt voor sport en 
fitnesstraining. Su- 
perslanke vrouwen en 
goed gebouwde mannen. 
Voelt u zich daar niet 
zo thuis?
Wij (gewone huis, tuin 
en keukenmensen) doen

Ook dit seizoen starten 
we yeer met 2 groepen 
van maximaal 20 perso- 
nen die van 7.30-8.30 
uur of van 8 ٠ 30-9 .30 uur 
de gelegenheid krijgen 
iets aan hun konditie 
te doen.
Evenals voorgaande ja- 
ren wordt er bij de 
training uitgegaan van 
het gemiddelde nivo van 
de groep waardoor het 
voor "jong" en "oud" 
mogelijk is een uur 
sportief en intensief 
bezig te zijn. Het dra- 
gen van sportschoenen, 
tijdens de les, wordt 
aangeraden. Daar de be- 
langstelling voor de 
konditietraining groot 
is, is het raadzaam je 
snel op te geven.
Elke training wordt be- 
gonnen met een warming- 
up, waarna het oefenen 
van alle spiergroepen 
volgt, afwisselend met 
of zonder gebruik van 
materialen. In de les- 
sen is een trainingsop- 
bouw verwerkt, zodat 
het zeer belangrijk is 
regelmatig te komen. De 
training vormt een ba- 
sis voor het beoefenen

Konditietraining TOouwen
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S P O R T  &BEWESING 
Jazz ballet

MAANDAGAVOND/HET TREFPUNT
40 Vrouwengym boven de

DINSDAGOCHTEND/DE REIGER■
Aerobic dance

DINSDAGMIDDAG/HET TREFPUNT
VrouwenkonditietrainingDINSDAGAVOND/HET TREFPUNT

Tafeltennis
DINSDAGAVOND/HET TREFPUNT';:■؛

Gym voor volwassenen
WOENSDAGMORGEN/HET TREFPUNT

Yoga
WOENSDAGAVOND/DE REIGER

Volleybal
WÓENSDAGAVOND/HET TREFPUNT:
Volksdansen voor ouderen
DONDERDAGOGHTEND/DE REIGER

Badminton
DONDERDAGAVOND/HET TREFPUNT

Biljarten voor vrouwen
; .BONEERDAGAVOND./'D.E REIGER

Diverse sportmogelijkheden
Z ÖNDAGMIDDAG /HET TREFPUNT' إ

Biljarten
■: MA/WOE/DÖ/VRÏJ-MIDDAG .'■ 

ÖE REIGER

FOTOGRAFIE 
Amateur fotografen 

kollektief
■:MAANDAGAVOND/HET TREFPUNT:■

Dokakursus
: :DINSDAGAVOND/HET ■ TREFPUNT؛■

KOKEN EN ETEN

ء •؛ص

Kookkursus ٧ ٥ ٥ ٢  mannen
stellen (en u moet het 
nog zelf opeten ook). 
We starten zo spoedig 
mogelijk op dinsdag of 
donderdag eind van de 
middag (voorkeur door- 
geven a.u.b.).

Ontbijt/lunchklubZONDAGOCHTEND/DE REIGER
Eetklub voor ouderen

WOENSDAG/DE REIGER
Kookkursus voor mannen

IN DE REIGER

In veel gezinnen is de 
keuken het dome in van 
de vrouw. Mannen krij- 
gen de kans niet om 
zich deze kunst mees- 
ter maken. Heeft u 
daar ook genoeg van. 
Weet u nauwelijks hoe 
je een eitje moet koken 
Dan wordt het hoog tijd 
dat uzich opgeeft voor 
'de kookkursus in de 
Reiger. Daar leert u in 
korte tijd een volle- 
dige maaltijd samen-

Wijkkrant.
Als er wat te geheuren 
staat in onze buurt, 
laat het ons dan weten. 
Wij willen ook nog wel 
even kwijt dat het 
buurtfotoboek niet uit- 
komt. Wij hebben hier- 
mee te hoog gegrepen. 
Helaas, helaas, helaas. 
Als je inlichtingen 
wilt hebben, kun je al- 
tijd onze sekretaris 
bellen Hans I،usink, 
Fred ٠ Hendrikstr. 12", 
tel. 844036. BEL HANS, 
HIJ WEET ER ALLES VAN. 
tot KIEK bij hetA.F.K.

drukken is ons motto. 
Voel je er wat voor? 
Dan kun je 't Trefpunt 
bellen, tel. 842473.
De kursus is op dins- 
dagavond van 8-10 uur. 
Kosten ƒ60, = .

A.F.K.
Na bijna 2 jaar draaien 
we nu tot volle tevre- 
denheid in buurthuis 't 
Trefpunt. We hebben nu 
10 leden en dat willen 
we zo houden. We hebben 
gemerkt dat dit een op- 
timaal aantal is.
Ook zijn we aktief in de

F © T ©
D o k a  kursus

We starten weer een 
nieuwe D©KA-KURSUS voor 
beginners. Aschwin Wil- 
brink geeft dan weer 10 
lessen over afdrukken 
en ontwikkelen in de 
hoop dat jullie er wat 
van leren.
Ik geef op een makke- 
lijke manier les dus ie- 
mand die een heel strak- 
ke kursus wil, kan be- 
ter ergens anders gaan. 
Gezelligheid en af
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ا
Buurtkrant Hugo de Groot

KORTE KURSUSSEN
Afhankelijk van vol- 
doende deelname star- 
ten we:
- in oktober een EHBO- 
kursus
- in januari een "doe 
het zelfkursus" veilig 
werken met elektrici- 
teit, in samenwerking 
met het GEB
Heeft u hiervoor nu al 
interesse? Geefuwnaam 
dan door via tel:842473

Naast de aktiviteiten 
die een heel seizoen 
doorlopen hebben we dit 
jaar sukses gehad met 
een aanbod van kursus- 
sen van 10 lessen. Hier 
gaan we dit seizoen mee 
door.
Op dinsdag 4 oktober 
start er een bloem- 
schikkursus onder des- 
kundige leiding ٠ Kos- 
ten: ƒ 60,-voor10 1es- 
sen. Materiaal zelf 
meenemen.

Bloemschikkursus
DINSDAGOCHTEND/HET TREFPUNT
Gespreksgroep ٨^٧  ouderen
DINSDAGOCHTENC/DE REIGER 
VANAF JANUARI 19S4

Haarknipkursus
DINSDAGMIDDAG/HET TREFPUNT

Dokakursus
DINSDAGAVOND/HET TREFPUNT

ËHBO
het trefpunt
،START OKTOBER)

OPEN AKTIVITEITEN
borg. Raakt er echter 
een boek weg of bescha- 
digd dan dientudat te 
vergoeden. Komt u eens 
langs; het is een goed- 
kope manier van boeken 
lezen.
Tevens is er op de 
woensdagochtend gele- 
genheid om een kopje 
koffie te drinken, de 
krant te lezen of een 
praatje te maken.

Toneel
Een aantal mensen in de 
buurt heeft zin om to- 
neel te spelen.Lijkt u 
dat ook leuk? Nooit de 
kans gehad of nooit de 
durf gehad?
Zelf een stuk maken,in- 
studeren en een uit- 
voering geven? Geef uw 
naam en adres door aan 
Reiger of Trefpunt. Wij 
beleggen dan een bijeen 
komst om de plannen na- 
der uit te werken.

in de Reiger is open op 
dinsdagavond van 7 tot 
8 uur en op woensdag- 
ochtend van 1٥ tot
12.30 uur.
u kunt boeken lenen 
voor ƒ 0,25 per stuk 
voor 4 weken, u behoeft 
geen lidmaatschapsgeld 
te betalen en ook geen

Bibliotheek
Beste buurtbewoners, 
Mag ik me even voor- 
stellen, mijn naam is 
Hendrik Oosting en ik 
ben een van de medewer- 
kers van de biblio- 
theek. De bibliotheek
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Buurtsoos Trefpunt
of een ander drankje 
drinken, lezen, klet- 
sen, muziek maken, 
schaken, dammen, kaar- 
ten, TV kijken.

Iedere maandag- en 
dinsdagavcnd, dinsdag- 
middag en woensdagmor- 
gen is er huurtsoos 
voor volwassenen, 
u kunt dan koffie, thee

Klaverjassoos

H andw erken
Op de Reiger maakt een 
groepje vrouwen iedere 
donderdag de mooiste 
dingen ٠ Een paar keer 
per jaar worden ze ver- 
kocht en dat geeft heel 
veel voldoening. Van de 
opbrengst gaat een deel 
naar het buurthuis. De 
rest is bestemd voor 
nieuwe materialen. Als 
u het leuk vindt om mee 
te doen of ٧ weet een 
heleboel dingen die je 
zou kunnen maken? Kom 
dan eens langs tussen 
 en 2 op de Reiger op أ 1
donderdag. Het kost 5م 
cent (een kopje thee in 
begrepen) boterham mee- 
nemen.

ZINGEN
Hou je van zingen, zing 
dan mee إ Het koor van 
de Reiger, dat iedere 
woensdagochtend de mooi- 
ste melodieën door het 
trappenhuis laat galmen 
kan nog wel stemmen ge- 
bruiken (vooral alten). 
Op woensdag van 10-12
o.l.v. Ans v.d. Laag.

MUZIEK 
Dameszangkoor
WOENSDAGOCHTEND 
DE REIGER

Bent u geïnteresseerd? 
Meldt u zich dan aan bij 
Ruud van Dijk (845676). 
Dames:
Er zijn ook enkele da- 
mes, die op twee midda- 
gen in de week, samen• 
met andere buurtbewoon- 
sters willen klaverjas- 
sen.
Voor meer informatie: 
Ruud van Dijk.

Op maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag 
kunt u klaverjassen in 
de Reiger, van 12.30 tot
17.00 >١١]̂ -
Dit kaarten gebeurt in 
soos-verband. u kunt 
dus komen en gaan wan- 
neer u wilt.
De kosten bedragen 
ƒ4,20 per maand. Voor 
dat geld kunt u vier 
maal in de week terecht.

OPEN AKTIVITEITEN
Buurtsoos

MAANDAG-DINSDAGAVOND/DINSDAGMIDDAG 
W0E^’SDAG0CHTEN3/HET TREFPUNT

Klaverjas- ٠٨ biljartsoos
MA/WOE/DO/VRIJDAGMIDDAG/DE REIGER

Klaverjasklubs
DINSDAGMIDDAG/DINSDAGAVOND/DE REIGER

Bibliotheek
DTNSDAGAVOND/WOENSDAGOCHTEND/DE REIGER

Naaikursus
DINSDAGAVOND/WOENSDAGOCHTEND/HET TREFPUNT

Kofflelnloop
WOENSDAGOCHTEND/DE REIGER 

Kreativiteit
WOENSDAGOCHTEND/HET TREFPUNT

Handwerkochtend
DONDERDAGOCHTEND/DE REIGER

Prijsklaverjas
TWEEDE ZONDAG VAN DE MAAND/DE REIGER

Open Huis
1X PER MAAND ZONDAGMIDDAG/DE REIGER
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VOLW؛ ASB U U R T H U I«  
TREFPUNT

Maandag

Soulballet voor beginners 
f.12,- per maand.
Soulballet gevorderden 
f. 12,- per maand. 
Zelfverdediging voor vrouwen 
f. 1,5م per keer.
Engelse konversatie voor ge- 
vorderden, vrouwen.
12 lessen: f,54,-
A.F.K. Amateur Fotografen
Buurtsoos voor volwassenen.

Dinsdag
Bloemschikkursus, start begin 
oktober, 10 lessen f.60,- 
Haarknipkursus,
٦٥ lessen, f. 60,- 
Aerobic dance 
f.12,- per maand.
Koffie en thee inloop 
Konditietraining voor vrouwen 
f.12,- per maand

,u و.30 - 120.30
20.30 - 21 .30 u.
19.00-20.00 u,

20.00 - 21 .30 u.

20.00-22.٠٠٧,
v.a. 19.30 u,

٧ 3 0 - 1 1 . 3 و0 .

13.30-15.15 u

؛4.00-15.٥٥٧
l3.3D-15.30u 

9.30-20.30 u؛

START
Alle aktiviteiten voor 
volwassenen starten in 
de week van 12 septem- 
ber, tenzij anders is 
aangegeven.

FEEST
Ter geiegenheid van de 
opening van het nieuwe 
seizoen zal er op: 
WOENSDAG 7 SEPTEMBER 
een straatfeest zijn in
de v.Reigersbergenstr.
Vanaf 4 uur zijn daar 
aktiviteiten voor jong 
en oud.(zie pag. 23). 
KOM OOK ؛

PEUTERSPEELZAAL
1, op ma, di, do en vrijdagmorgen van 9 - 1 2  uur.
2, op ma, di, WO, do en vrijdagmorgen van 9 - 1 2  uur.

Peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal

KINDERËN'4-12
MAANDAG 16-.00- 17.30 u. Na vierenopvang 6-10 jr. 75 ct. per keer.
DINSDAG 16.00- 17.30 u. Na vierenopvang 6-10 jr. 75 ٠٠̂ per keer.

1-6.00- 17.30 u. Hut klup 10-12 jr. 1 gulden per keer.
16.00- 17.00 u. Dans en beweging

WOENSDAG 14.0,0- 15.30 u. Instuif 4-12 jr. gratis.
DONDERDAG 16.00- 17-30 u. Na vierenopvang 6-10 ءذ 75 ct. per keer.

TJENERS*
WOENSDAG 19.00- 20.00 u. Sportgroep f.1,50 per keer.

18.30- 20.00 u. Meidenklup 12-14 jr. 1 gulden per keer.
DONDERDAG 18.30- 20.30 u. Minisoos 12-14 jr. gratis ٠

3e HUGO DE GROOTSTRAAT 5



RUIMTEEN 
APPARATUUR

Wist u dat u, zowel in 
buurthuis de Reiger als 
in buurthuis 't Tref- 
punt, tegen redelijke 
prijzen gebruik kunt 
maken van apparatuur en 
ruimtes?
In beide buurthuizen is 
een fotokopieer-appa- 
raat en een stencilap- 
paraat. In 't Trefpunt 
is ook een stencilin- 
brander ٠ Hiermee kunt 
u tekeningen en tek- 
sten met bijvoorbeeld 
plakletters op een 
stencil zetten.
Beide buurthuizen heb- 
ben ruimtes, die ge- 
bruikt kunnen worden 
voor vergaderingen. Het 
is wel nodig hiervoor 
bijtijds een afspraak 
te maken met het be- 
treffende buurthuis. 
Buurtbewoners kunnen op 
zaterdagavond de soos- 
ruimte van buurthuis 
't Trefpunt ' 
voor familiefeestjes 
en partij en. Hiervoor 
betaalt u een huurbe- 
drag van ƒ50,- en een 
borgsom van ƒ100,-.
In buurthuis de Reiger 
kan vanaf september de 
grote zaal gehuurd wor- 
den voor dergelijke 
dingen. Voor inlich- 
tingen over de condi- 
ties kunt u de Reiger 
bellen.
In buurthuis 't Tref- 
punt is een donkere ka- 
mer voor het ontwikke- 
len van foto ٠ s. Tegen 
betaling van de kosten 
van vloeistoffen (3,50 
per keer) kunt u deze 
gebruiken. ü moet wel 
eigen papier meenemen. 
Ook hiervoor geldt: wel 
even een afspraak ma- 
ken.
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(vervolg dinsdag) 
Konditietraining voor vrouwen 
f, 12,- per maand 
Naaikursus, 12 lessen, f.60,“ 
Dokakursus, start afhankelijk 
van inschrijving.
10 lessen, f.60,- 
Tafeltennissen, start afhan- 
kelijk van inschrijving.
1 gulden 50 per keer. 
Buurtsoos voor volwassenen.

İŞENEN
20.30 - 21 .30 u.

30-21.30 
00  -  2 2 . 0 020

21 .30 - 23.00 u.

.30 u.
Woensdag

Kreativiteitsgroep
3 gulden per keer.
Naaikursus
12 lessen f.60
Gym , f.12,- per maand
Koffie en thee inloop
Volleybal, f.1,50 per keer.

-30 u.'.30

9.30 - 11 .30 u.
10.00 - 11 .00 u.
9.30-11.30 u. 

v.a. 20.30u.

Donderdag

Open School, voor vrouwen in 
eigen buurt.
Badminton voor volwassenen 
start ة sept, f.1,50 per keer

30-11.3©'u.
20.30 u,

Zondag

v.a.

 ij voldoende belangstelling mogelijkheid om؟
s middags te sporten: tafeltennis, badminton 

enz. Start bij voldoende inschrijving

inschrijven
Voor alle aktiviteiten 
voor volwassenen in 
buurthuis 't ~ 
kunt u zich laten in- 
schrijven op؛ 
woensdag 7 september; 
tijdens het startfeest, 
buiten in de van Rei- 
gersbergenstraat.
Verder kunt ubellen of 
langskomen op donderdag 
8 september of vrijdag 
 -september in ' t Tref و
punt van 9.00-17.00 uur

Alsual langer aan een 
bepaalde aktiviteit 
deelneemt, moet u toch 
even opgeven of u dit 
seizoen door wilt gaan. 
De aktiviteiten voor 
volwassenen starten in 
de week van 12 septem- 
ber.
Ook dan is inschrijving 
nog mogelijk, mââr de 
kans dat sommige akti- 
viteiten vol zitten is 
groter.



PROGRAMMAOVERZICHT

Maandag

klaverjas؛ ƒ4,20 p.m. 
biljart: ƒ6.30 p.m. 
ƒ52,50 per 4 maanden 
ƒ52,50 per 4 maanden

BUURTHUIS 
DE REIGER
9.15-12.15 u. Peuterspeelzaal
12.30-17.00 u. Klaverjas-/Biljartsoos
13.45-14.45 u. Engels voor gevorderden
15.15-16.15 u. Engels voor beginners

öinsdağ
9.15-12.15 u. Peuterspeelzaal
9.30-10.30 u. Vrouwengym 40+ (vanaf 6 september)ƒ56,- per 4 maanden 
0.00-12.00 u. Gespreksgroep ouderen (v.a. januari)

Spreekuur wijkpost voor bejaarden
Klaverjasclub ƒ2,10 p.m. plus ƒ1,50 p.w. (feestpot) 

ƒ0,25 per boek voor 4 weken 
ƒ2,05 p.w. (contributie plus feestpot)

ةة:ةأ:ةةةتةإ:
20.00-23.00 u. Klaverjasclub

٠ ..Woensdag
Peuterspeelzaal
Vrouwenzangkoor ƒ42,- per 4 maanden 
Koffie-inloop vanaf 7 september 
Bibliotheek ƒ0,25 per boek voor 4 weken
Klaverjas-/Biljartsoos Kosten: zie maandag 
V.I.D.O.-groep (aanvang en kosten nog niet bekend) 
Eetclub voor ouderen ƒ6,50 per keer (wachtlijst)
Yoga (v.a. 14 september) ƒ80,- per 4 maanden 
Yoga (v.a. 14 september) ƒ80,- per 4 maanden

Peuterspeelzaal
Volksdansen voor ouderen v.a. 1/9 ƒ34,- per 4 maanden 
Handwerken, vanaf 1 september ƒ0,50 per week
Klaverjas-/Biljartsoos Kosten: zie maandag 
Vrouwenbiljart ƒ2,60 per maand

.15-12.15 u. 
,00-12.00 u. 
,00-12.30 u. 
00-12.30 u. 
,30-17.00 u. 
middags 
. 3 0 0 . -م1و  u, 
,00-20.30 u, 
,45-22.15 u.

10
10
10
12
's

20

15 u, 
.00 u. 
,00 u,

.15-12

.30-11
00-14
.30-17.00 u. 
.00-22.30 u,

12
20

Kosten: zie maandag

Vrijda.
15-12.15 u . Peuterspeelzaal
30-17.00 u. Klaverjas-/Biljartsoos

Zondag
11.00-13.00 u. Ontbijt“/lunchclub ƒ4,50 per keer
13.30-16.30 u. Open huis, elke 4e zondag van de maand.

Aanvang: 25 september ƒ2,- per keer
13.30-16.00 u. Prijsklaverjas, aanvang2 ؛ oktober 2,50؛ per keer

TEL845676
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tredens zijn, sportak- 
tiviteiten voor de 
jeugd, een ruilmarkt en 
nog veel meer. Tegen 6 
uur wordt e^ gezamen- 
lijk gegeten. Na het 
eten gaat het straat- 
feest gewoon door. Om 
8 uur zal er een band 
optreden en kan er ge- 
danst worden. Eén en 
ander zal zich bij 
slecht weer binnen af- 
spelen.

BUURTFEEST

Het feest begint 's 
middags met kinderakti- 
viteiten op het van 01- 
denbarneveldtplein. Om
4 uur begint het feest 
in de van Reigersber- 
genstraat. Ook de kin- 
deren komen daar dan 
naartoe. Er zullen op

"Op woensdag 7 septem- 
ber komt er een groot 
feest" aldus de feest- 
commissie die bestaat 
uitmensen die wonen en 
of werken in de buurt. 
Aanleiding voor het 
feest is niet alleen de 
start van het nieuwe 
seizoen van de buurt- 
huizen, maar ook de 
start van een nieuw sei- 
zoen voor de aktieve 
buurtgroepen٠

Isuwgasapparatuur 
aanondernoudtDe?

Gasapparaten hebben onderhoud nodig. Branders worden vuil, 
atvoerpijpen raken verstopt. Ongezond. Gevaarlijk zelfs. Laar daarom ٧١٧ 

١٢) ‘ boiler regelmatig controleren. ’، Beste is 
eigenlijk z o ' n  handig ' £ ٢ staat dan altijd een vakman
voor u klaar. Waar ٧ zo iem and vindt? [» .ormeert u ecns bij ons؛

GEB-Informatiecentrum 
Overtoom 57-59, Amsterdam 
Telefoon: 597.1708

UwGEB adviseert.


