
CO
nr. 7, 1984i u

PROGRAM M ABLAD '84 '85
J; . . sj . // .
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Buurtkrant Hugo de Groot

INLEIDING
VOORTBESTAAN BUURTHUIZEN

■vgsagti

In het vorige seizoen waren 
er bange vermoedens dat één 
van de buurthuizen in de 
buurt opgeheven zou moeten 
worden. De Gemeente wilde 
bezuinigen, er werden plan
nen gemaakt om in de hele 
stad meerdere buurthuizen te 
slui t en.
In de Hugo de Grootbuurt 
was veel verzet tegen deze 
plannen. Er werden boze brie
ven geschreven, regelmatig 
waren er buurtbewoners 
aanwezig b ij Gemeenteraads
vergaderingen en vergaderin
gen van de Kommissie van 
Bijstand van de Gemeente.
Op 19 november was er een 
open dag in de buurthuizen 
die door honderden buurtbe
woners werd bezocht en 
waarbij ook wethouder Roel 
Walraven aanwezig was. Al 
deze druk heeft to t de toe
zegging geleid dat de buurt
huizen open mogen blijven. 
Er moeten wel ingrijpende 
veranderingen plaatsvinden. 
Op 1 ju li 1985 moeten de 
twee buurthuizen samenge
voegd zijn to t één Organisa
tie , waarbij de aktiv itelten in 
twee gebouwen kunnen plaats
vinden. Van de beroeps
krachten moeten 2 a  3 men
sen weg, er zal geprobeerd 
v/orden voor hen in een an
der buurthuis werk te  vinden, 
als d it n ie t lukt worden ze 
ontslagen.
In de loop van het jaar zal er 
dus wel het een en ander ver
anderen . Beroepskrachten en 
leden van de beleidsraden 
van de twee buurthuizen heb

ben wel een aantal ideeë n  o- 
ver hoe het aktiv ite iten  aan- 
bod zo goed mogelijk kan b lij
ven. H ierb ij zal een groot be
roep worden gedaan op de 
v rijw illig  medewerk(st)ers die 
in het verleden al veel de
den. Er zijn veel nieuwe v rij- 
willig(st)ers welkom.
Elders vindt u  een overzicht 
van welke mogelijkheden er 
zijn voor v rijw illig  medewer
kenden- Hopelijk lukt het 
met de inzet van velen de 
twee buurthuizen in de buurt 
to t bloeiende centra te 
houden.

RUIMTE & APPARATUUR
wist u dat u, zowel in buurt
huis de Reiger als in buurt
huis ' t  Trefpunt, tegen redelijke 

prijzen gebruik kunt 
maken van apparatuur en 
ruimtes? in beide buurthuizen 
is een fotokopieer-apparaat 
en een stencilapparaat. In ' t  
Trefpun t  is ook een stencilin- 
brander. Hiermee kunt u te
keningen en teksten met 
.bijvoorbeeld plakletters op 
een stencil zetten.
Belde buurthuizen hebben 
ruimtes die gebruikt kunnen 
worden voor vergaderingen. 
Het is wel nodig hiervoor b ij
tijds een afspraak te maken 
met het betreffende buurt
huis.
Buurtbewoners kunnen op

zaterdagavond de soosruimte 
van buurthuis ' t  Trefpunt ge
bruiken voor familiefeestjes 
en partijen. Hiervoor betaa lt 
u een huurbedrag van ƒ 50,~ 
en een borgsom van ƒ 100,-. 
In buurthuis de Reiger kan de 
grote zaal gehuurd worden 
voor dergelijke dingen. Voor 
inlichtingen over de condities 
kunt u de Reiger bellen. In 
buurthuis ' t  Trefpunt is een 
dcnkere kamer voor het ont
wikkelen van foto's.
Tegen betaling van de kosten 
van vloeistoffen (ƒ5,- per 
keer) kunt u deze gebruiken. 
U moet wel eigen papier 
meenemen. Ook hiervoor 
geldt: wel even een afspraak 
maken.
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ONSOZ
s a y in
KOMSULAR
Mahallemizde bulunan halk e- 
g itim  evlerinden De Reiger 
ve het Trefpunt'un y illik  pro- 
grarmnda, cocuklar, gencler 
ve böyukler Icin organlze edi- 
len faaliyetler hakkidaki b il- 
g ile rl elde edebilirsiniz. Buna 
ek olarak salon kiralama, 
foto-kopi ve stensil makineri- 
run kullanma olana§ini dikka- 
tin ize cekerlz.
8Iz burada bazi konularï sizin 
d ilin ize cev irttik . Örnegin; 
önsöz ve cocuklar ve gencler 
fcin tertiplenen faaliyetler 
hakkinda gerekli b ilg iler. D i- 
ger b ilg ile r arasincte buyükler 
foin Hollandaca dersleri yer 
a lir. Bunlann hangisinin sali 
ve perjembe günü oldugu pro- 
gramjmfzda be lirtilm is tir.
Her ccma sabahi kadinlar 
icir» Hollandaca dersleri te r ti-  
p lenm ijtir. Programimiz hak- 
kinda bir sorunuz olursa 
cekinmeden ajagida beiirtilen 
halk evlerimizden birine u§ra- 
yln;

Het Trefpunt, 3e 
Grootstraat 5, tel.

Buurthuis 
Hugo de 
84.24.73; 
Buurthuis De
Reigersbergenstraat
84.56.76.

Reiger, 
65,

Van
tel.
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KOLOFON
D it programmablad werd 
gemaakt door de buurthuizen 
in samenwerking met de 
buurtkrant.

Lay-out
Cor en Ineke Bergveld, Ivo 
Denisse, Jan Kuijk, Alma Jon- 
gerius, Wim Stevenhagen.

De tekst va lt onder de ver
antwoordelijkheid van de 
medewerksters/ers van de 
buurthuizen.

Foto,s
Judy Spook, Cor Bergveld, 
ABC Oud-west, Jan Kui jk .
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Buurtkrant Hugo de Groot

IN DE BUURTHUIZEN IS ALTIJD VEEL WERK TE VERZETTEN. DAT VRAAGT EEN GROTE 
INZET VAN BEROEPSKRACHTEN EN VRIJWILLIGSTERS. HEEFT U HET IDEE DAT U WEL 
IETS WILT DOEN MAAR KOMT U HET NIET DIREKT IN DEZE OPROEP TEGEN NEEM 
DAN TOCH KONTAKT OP DAN KUNNEN WIJ MET U BEZIEN WELKE MOGELIJKHEDEN 
ER ZIJN.

Bar
Voor nog twee avonden in de 
week zoeken we mensen die 
achter de bar willen staan. 
Op maandag-, dinsdag- of 
donderdagavond. Deze bar
dienst bestaat niet alleen u it 
het schenken van koffie , thee 
en andere drankjes maar ook 
u it het opvangen en het weg
wijs maken van mensen in 
het buurtthuis.

BUURTHUIS ’ t TREFPUNT
Derde Hugo de Grootstraat 5 teL 842473  

Gang & kantoordienst
Voor maandag-, woensdag- en donderdagochtend 2oeken we 
mensen die w illen zorg dragen voor het reilen en zeilen van 
het buurthuis op zo'n ochtend. D it kan van alles zijn: het ver
zorgen van de drankbestelling en het bijhouden van het dran- 
kenmagazijn, het aannemen van de telefoon, opendoen als e r 
aangebeld wordt en de mensen ontvangen, ko ffie  zetten en. 
rondbrengen, planten verzorgen, de dagkas verzorgen enz.

Kinderwerk
De kinderaktivi te iten worden gedaan door stagiaires, v r ijw illi-  
g(st)ers en een beroepskracht. Op maandag en donderdag Is 
er voorlopig geen opvang voor kinderen, tenzij er v r ijw illig - 
(st)ers zijn die meedraaien.
Samen hebben we regelmatig bijeenkomsten waar we praten 
over hoe het gaat en wat we de komende ti jd  gaan doen. Nu 
zijn we met te  weinig mensen en we vragen dan ook nieuwe 
mensen die zouden w illen meehelpen in het kinderwerk. Op 
maandag- en donderdagmiddag van 16.00 to t 17.30 uur heb
ben we vrijw illig(st)ers nodig die de klup voor kinderen van
6-10 jaar willen draaien. Heb >e belangstelling, bel dan naar 
' t  Trefpunt en vraag naar L ia , te l.: 842473.

Peuter & kinderoppas
Peuter en kinderoppas voor de dinsdagmiddag. Om het voor 
vrouwen met kleine kinderen mogelijk te  maken om deel te 
nemen aan aerobic-dance en haarknippen op dinsdagmiddag 
vragen w ij iemand die dan op de kleinekinderen w il passen en 
eventueel b ij ziekte in kan vallen voor de vaste bardienst op 
dinsdagmiddag.

Meidenklup
Wie heeft er zin om mee te helpen met het opzetten en 
draaien van een meidenklup. Het wordt een klup voor meiden 
van 10-12 jaar (mag ook een jaartje ouder) en waarschijnlijk 
zal het op maandagmiddag van 18.00-19.30 uur plaatsvinden. 
Heb je belangstelling, bei dan naar buurthuis ' t  T re fpu it, 
te l.: 842473. Vraag naar Lia.

BUURTHUIS 
DE REIGER
Reigersbergenstraat 65  
tel.: 845676  

Burenhulp
De Burenhulp zoekt mensen, 
die boodschappen en kleine 
karweitjes w illen doen voor 
buurtbewoners, die dat -  t i j -  
delijk -  zelf niet meer kun
nen.
Mocht er op deze oproep 
geen reaktie komen dan zal 
de Burenhulporganisatie jam
mer genoeg ophouden te be
staan. Dus mensen, neem kon- 
tak t op, meld je aan.

Kantoordienst
Gezocht: Kantoordienst.
Taak: Bezoek(st)ers ontvan
gen, telefoontjes aannemen, 
kleine kantoorklussen e.d. 
Tijdstip: 's morgens van
09.00 uur to t 13.00 uur en 's 
middags van 13.00 uur to t
17.00 uur.
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SAMEN INZETTEN VOOR DE BUURT
'Z it u in de bouw?' vragen 
mensen nog wel eens. Soms 
zou je het denken als Je ziet 
hoeveel we ons bezig houden 
met stadsvernieuwing, huur- 
problemen en achterstallig 
onderhoud. Maar dan toch 

niet op dezelfde manier ais 
b ij voorbeeld een timm er
man. w at w ij doen is mensen 
helpen om zich te organise
ren. Om samen dingen aan te 
pakken, zoals inspraak b ij re
novatie en nieuwbouw, het a f
dwingen van achterstallig on
derhoud, het laag houden van 
de woonlasten.

Samen
Met de nadruk op 'samen', 
want: Samen sta je ....! Juist! 
En in onze buurt kan er met 
de huisvesting heel wat 
verbeterd worden. Zo hebben 
we bewoners van sloopwonin
gen aan het F. Hendrikplant- 
soen gesteund in hun aktie 
om de huur omlaag te k r ij
gen. En met sukses! Eén jaar 
voor de sloop hoeven alle ge- 
meentepanden géén huur 
meer te betalen. Dat was de 
bekende 2D-gulden-aktie. Nu 
de partikuliere huisbazen nog?

Dwangsom
En bewoners van de 3de 
Hugo de Grootstraat, die de 
huisbazen wilden dwingen om 
achterstall ig  onderhoud te 
doen. Enkelen hebben zelfs 
een kort geding voor de 
rechtbank moeten voeren. 
Maar met sukses: op stra ffe  
van een dwangsom  is de huis
baas verplicht de panden op

Fijn leven
Maar niet alleen met huisves
ting zijn w ij bezig. Op het 
gebied van woonomgeving, be- 
drijvenoverlast, werkgelegen
heid, voorzieningen (scholen, 
burenhulp, taallessen voor

Opbouwwerk in afbcaaktijd.

te  knappen ! Nu is de zorg 
dat h ij bezig b l i j f t  en het 
ook goed doet.
Op andere plaatsen in de 
buurt w illen we d it seizoen 
ook samen met bewoners de 
eigenaren van slechte panden 
gaan aanpakken. 
Buurtbewoners kunnen als 
groep(je) o f individueel b ij 
ons aankloppen. Gewoon bin
nenlopen in het buurthuis of 
opbelJen voor een afspraak. 
Ook op de spreekuren van 
het huurkomitee, die w ij 
meeorganiseren , bent u wel
kom met uw vragen over 
woon- en huurproblemen.

buitenlanders etc.), het opzet- 
ten van buurtverenigingen en 
buurtfeesten kunnen we 
buurtbewoners die iets w illen 
aanpakken, behulpzaam zijn. 
Wij kunnen u helpen door het 
geven van Informatie, b ij het 
organiseren van andere buurt
bewoners, b ij het uitschrijven 
van vergaderingen, het schrij
ven van brieven, het onder
handelen met de gemeente 
en huisbazen, het maken van 
stencils en2. enz....
K ortom  met bijna alles wat u 
w ilt doen om fijn  in uw huis, 
straat en buurt te  leven. 
Moeten we u nog vragen 
'Kom eens langs?*. Onze 
buurt heeft het nodig dat we 
er ons samen voor inzetten. 
En dan zullen we zien dat ze 
het ook waard is!

Ad van Heeswijk 
en Anneke Paehlig
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Buurtkrant Hugo de Groot

KINDEREN m m

DANS EN BEWEGING
Op woensdagmiddag kunnen 
kinderen van 6 to t 10 jaar 
meedoen aan de ak tiv lte it 
'dans en beweging'. Je leert 
er geen tango o f wals, maar 
danst wat er in je opkomt. 
Thea helpt je daar bij, soms

met muziek, soms met een 
verhaaltje. Kom maar een 
keertje kijken als je zin 
hebt. We beginnen 19 septem
ber het duurt van half twee 
to t half drie en kost ƒ 2,50 
per keer.
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OjP 20 november 1983 gaven 

de kinderen van 'dans en 

beweging' een uitvoering  

op de open dag in de grote 

zaal van 't  Trefpunt.

KOKEN, TIMMER l
Op dinsdagmiddag om 4 uur 
is er kookklup voor kinderen 
van 6-10 jaar. Zoals afgelo
pen jaar gaan we weer gezon
de en ongezonde dingen ko
ken en bakken en kunnen kin
deren zelf recepten meene
men die we dan uitproberen.

De kookklup kost ƒ i , -  en 
d iw rt to t ha lf 6. Start 18 sep
tember.

Woensdag
Op woensdagmiddag is er in-
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EN, TONEEL, ENZ.
stu if van 2 to t ha lf 4, d it Is 
gratis. We willen d it nieuwe 
seizoen in 2 groepen werken; 
een groep met kinderen van 
4-7 jaar en een groep van
7-10 jaar. Iedere woensdag
middag doen we iets anders, 
zoals timmeren, toneelspelen, 
naar een theaterstuk gaan, 
naar de speeltuin, krantje ma
ken.

Vrij speten
Ook kunnen kinderen v r ij spe
len als ze dat willen. Kom

maar eens kijken als je 
nieuwsgierig bent. Start 19 
september.

Meisjes 10-12
Voor oudere meisjes komt er 
een nieuwe klup en wel op 
maandagmiddag. Deze klup is 
voor meisjes van 10 to t 12 
jaar, van 18.00-19.00 uur, en 
kost ƒ 1,-. Wat we precies 
gaan doen, bespreken we met 
elkaar. Start 24 september.
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Buurtkrant Hugo de Groot

PEUTERS
KLEI, VERF, PLAKSEL, WATER....
Voor k inderen van 2-4 jaar is 
het belangrijk om te spelen 
en kontakt te leggen met an
dere kinderen en volwasse
nen. In onze speelzalen is 
hiervoor alle gelegenheid. De 
peuters kunnen puzzelen, f ie t
sen, bouwen, rennen en bezig 
zijn met allerle i gevarieerd 
spel- en ontwikkelingsmateri
aal. Ook laten we ze spelen 
met kle i, verf plaksel, water, 
zand, enz. D it om peuters te 
laten ontdekken wat ze met 
a llerle i materiaal kunnen 
doen. Omstreeks 10.30 uur 
wordt er gezamenlijk een be
ker melk gedronken met daar
b ij een koekje. Hierna blijven 
alle kinderen aan ta fe l zitten 
en wordt er een boekje voor
gelezen, een liedje gezongen 
en kunnen de kinderen hun 
belevenissen van de vorige 
dag vertellen.
In buurthuis 't  Trefpunt zijn 
2 peuterspeelzalen voor kin
deren van 2-4 jaar. in buurt
huis De Reiger Is een speel
zaal en daar kunnen kinderen, 
van 2 1/2-4 jaar terecht.

Meedraaien
In het Trefpunt werken iede
re morgen, naast de vaste 
peuterwerksters, twee vaders 
of moeders mee. Er zijn dus 
per speelzaal a lt i jd  volwas
senen aanwezig. D it is om 
elk kind de nodige aandacht 
te  geven. Per week wordt er 
dus door elke vader o f moe
der een ochtend meege- 
draaid. Er is regelmatig kon
tak t met de ouders over de 
ontwikkelingen van het kind 
thuis en op de speelzaal. Me

de hierom is er eenmaal in 
de zes weken een ouder a- 
vond waar dan ook allerlei 
praktische zaken aan de orde 
kunnen komen.
In de Reiger draait elke va
der o f moeder een keer In de 
14 dagen een ochtend mee. 
Ook hier is er regelmatig 
kontakt met de ouders over 
de ontwikkelingen van het 
kind thuis en op de speelzaal.

Ouderavond
Ongeveer eermaal in de 
maand is er een ouder a- 
vond waar zaken als de ont
wikkeling van het kind, het 
reilen en zeilen op de speel
zaal of een bepa3ld thema 
aan de orde kunnen komen.
De speelzaal van Helga ( 't  
Trefpunt) is open op maan
dag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 9.00-12.00 uur 
voor peuters van 2-4 jaar. Z ij 
kunnen 3 o f 4 ochtenden te 
recht. De kosten zijn ƒ 11,- 
per week.
De speelzaal van Renée (*t 
Trefpunt) 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 ko
men. De kosten zijn ƒ 13,50 
per week.
De speelzaal van iris (de Rei
ger) is open van maandag 
t/m  vrijdag van 9.15-12.15 
uur voor peuters van 7\-h 
jaar. De kosten voor 3 och
tenden per week bedragen ƒ 
8,50 voor 4 ochtenden, ƒ11,- 
voor 5 ochtenden 
De kosten voor 3 ochtenden 
per week bedragen ƒ 8,50, 
voor 4 ochtenden per week ƒ 
11,-, voor 5 ochtenden per 
week ƒ 13,50.
Doorbetalen b ij afwezigheid, 
behalve b ij langdurige ziekte 
en vakantie van het buurt
huis.

Aanmelden
In buurthuis 1 T re fp ^ t b ij 
Helga of Rene'e, 3e Hugo de 
Grootstraat 5, te l.: 84.24.73. 
In buurthuis de Reiger b ij 
Iris, Van Reigersbergenstraat 
65, te l.: 84.56.76.
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PROGRAMMA REINILDAHUIS
Vanaf 28 april draalt het tie 
ner- en jongerencentrum Rei- 
nildahuis aan de Marnixstraat 
op volle toeren. Voor jonge
ren Is er de inloop; hier kun 
je onder het genot van koffie  
of thee of iets fr is , kaarten, 
flipperen o f video k ijken.
De inloop is op maandag van
19.00 to t 23.00 uur; op 
dinsdag van 15.00 to t 17.30 
uur; op woensdag van 19.00 
to t 23.00 uur en op vrijdag 
van 15.00 to t 17.30 uur en 
van 20.00 to t 24.00 uur.
De aktiv ite iten  zullen in sep
tember nog u it gebreid wor
den met een gezondemannen- 
eetklup. D it wordt een groep 
van jongens die omstebeurt 
voor elkaar lekker en gezond

gaan koken, kosten ƒ 5,- per 
keer.
Ook zal een muziekklup star
ten waar je onder deskundige 
leiding muziek met elkaar 
leert maken.Op de bovenver
dieping van het Relnildahuis 
start konditietrainen, kosten 
hiervan zijn  ƒ  10,- per week. 
Informatie over al deze 
aktiv ite iten en opgeven hier
voor kun je b ij het Reinilda- 
huis, te l.: 22.11.71, vragen 
naar Hans. Ook zijn er apar
te ak tiv ite iten  voor meiden, 
zoals de naaiklup op de dins
dagavond, die ook in septem
ber zal doorgaan, kosten hier
van zijn ƒ 7,50 per maand.
In september zal ook met Ae- 
robic-dance gestart worden,

ock d it kost ƒ 7,50 per 
maand. Wil Je je voor een 
van deze ak tiv ite iten  opge
ven of voor allebei, dan moet 
je kontakt opnemen met 
Lucy, te l.: 22.11.71. 
voor tieners was er to t nu 
toe 2 keer per week Inloop 
op de dinsdag en de donder
dag van 19.00 to t 21.00 uur. 
Ook hier zullen we in samen
werking me t de tienerwerker 
van het Trefpunt het pro
gramma uitbreiden.
Zo komt er een fietsenrepa- 
reerklup en zijn  er in het 
.Trefpunt sportaktivite iten. 
Meer informatie over de tie - 
neraktiv ite iten te l.: 22.11.71, 
vragen naar Gilles.

GENCLER MERKEZI REINILDAHUIS’IN 
PROGRAMI
Marnixstraat'da buiunan 
gecler merkezi Reinilda- 
huis'da 28 nisandan itibaren 
baslayan faaliyetler hallhazir- 
da devam etmektedir.
Erkek cocuklari icin Inloop, 
vardir, burada zevkle cay, 
kahve veya dKJer mesrubatlar 
iceb ilir, flipe r oynayabilir ve 
video seyredebillrsiniz.
De inloop'un acilis saatleri: 
Pazartesi 19.00-23.00
Sali 15.00-17.30
Carsamba 19.00-23.00
Cuma 15.00-17.30

20.00-24.00 
Faaliyetler oylulde Sihhatsl- 
zerkeklerkülübü ite dahada 
genisletilecektir, burada bir

gurup gencler sira ile kendi- 
leri icin lezzetli ve bilhassa 
sihhatli yemekler pisirllmesi 
ö§retllecek. ücreti herdefaya 
mahsus ƒ 5,-
Birde müzik kulübü basliya- 
caktir. Burada b ir uzmanin 
önderligi Ile herkese müzik 
yapimi Ögretilir. 
Reinildahuls'in üstkatinda 
konditietrainen baslayacaktjr, 
bunun hafta lik ücreti ƒ 10,- 
Bu faaliyetler hakkindaki bll- 
gilerl Reinildahuis te l.
22.11.71 de Hans'a sorun. 
K iz lar icinde sahgünleri 
dikiskuJübü bulurxir, bu kulüp 
EylQlden itibaren faa llyetleri- 
ne devam edecektir. Bunun 
ucreti ayda ƒ 7,50 
Eylul ayinda aerobicdans kurs-

larida baslayacaktjr, bunun 
ücreti ayda ƒ 7,50 
Eger bu faallyetlerden b lri 
veya iklsi hakkinda bilgi 
edinmek isterseniz, te l.:
22.11.71 de Lucy'ye sorabilir- 
siniz.
Gencler icin bu güne kadar 
sadece haftada iki defa sali 
ve persembe günleri
19.00-21.00 arasi inloop 
faaliyetleri vardi, bu faaliyet- 
ler Halkevi Trefpunt’un yeni 
programinda dahada genis- 
letilm ektedir. Bunun örnegln- 
den b ir i; fietsenrepareerklup 
burada bisiklet tam iri 
ögrenilir.
Gencllk faa liye tleri hakkinda 
daha genis bilg i icin te l.
22.11.71 de Gilles'e sorun.
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Op 23 april 1984 vond de feestelijke opening plaats van het Reinildahuis. Nadat het 

huis eerst gekraakt was door de jongeren, heeft de gemeente later geld beschikbaar 

gesteld voor een opknapbeurt.
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LEREN
YABANCI KADIN HOLLANDACA DERS
De Reiger haikevinde her 
cuma sabahi ögieye kadar ka- 
dinlar saattidir.
Dünyanin herbir kosesinden 
gelip, burada oturup, 
hollandaca ogrenmek isteyen 
pek cok yabanci kadmlar 
vardir. DersJer kücük gruplar 
halinde gönüllü bayanlar 
tarafmdan ve rilir. Derslerin 
amaci holi. gramerinizi mü- 
kemmellestirmek degil, sade-

ce kendinizi anlasüabilecek 
b ir sevlyeye getirm ektir. 
Kadinlann ayn ulkelerden 
geldikleri igin kahve ve cay 
saatlerinde herkesin kendi 
lïsanlarim konustugu olur. 
Burta ragmen bir grup 
derslerin harici sevkie oturup 
konusular. Hollandaca dersle- 
riden ayrl gelecek sezon fasli 
kadinlar icin arapca yazl 
dersleri tertiplemeyi umuyo-

NEDERLANDSE LES
Vorig jaar oktober 2 ijn  we ge
s tart met lessen In de neder- 
landse taal in buurthuizen de 
Reiger en 't  Trefpunt. We 
•gaan hier volgend seizoen 
mee door. Er zijn twee lesa- 
vonden per week.
De start vindt plaats op dins-

ENGELS
In oktober begint in de Rei
ger weer de engelse les.
B i] voldoende belangstelling 
z ijn  er 3 groepen, van begin
ners to t gevorderden. De les
sen worden gegeven op maan
dagmiddag tussen 12.30 en
16.30 uur. De kosten bedra
gen ƒ 52,50 voor 3 maanden. 
Startdatum 1 oktober. U kunt 
zich opgeven b ij de Reiger, 
wel even vermelden of u ge
vorderd dan wel beginner 
bent, zodra de groepen zijn 
Ingedeeld k rijg t u bericht of 
u geplaatst bent en in welke 
groep. De lessen zijn  gericht 
op het leren je verstaanbaar 
te  maken in de engelse taal.

12

dagavond 18 september en de 
eerste donderdagavondles is 
op 20 september. De tijden 
zijn: vanaf 19.30 uur koffie  
o f thee. Van 20.00 to t 22.00 
uur les. De kosten zijn  ƒ 1,25 
per keer.
De mogelijkheid bestaat om 
op donderdag extra aandacht 
te  besteden aan bijvoorbeeld 
spreken o f schrijven. Tevens 
is er op dinsdagmiddag van
13.00 to t 15.00 uur in tie t 
Trefpunt nederlandse les voor 
christen-turken.
We w illen met de lesnemers. 
en lesgeefsters ook andere 
aktiv ite iten  gaan organiseren. 
We denken aan ’ t  1 maal per 
maand met elkaar eten en 
plannen maken. Verder is ons 
idee om in de lessen met 
blokken van een aantal we
ken te gaan werken. Bijvoor
beeld thema's waarin spre
ken, luisteren, schrijven en 
grammatika aan bod komen. 
Voor meer Informatie: Ans 
Termeulen, ’ t  Trefpunt, te l.: 
82.24.73 o f Hilde de Meris, 
De Reiger, te l.: 84.56.76.

ruz. Fakat $u anda bunum 
katiyetln l henüz bilemiyoruz. 
Gerekirse, ders saatlerinde 
cocuk bakimi arrenje edilebi- 
lir . Derslerin baslangici cuma 
sabahi 31 agustos 9.30-11.30 
arasindadtf.

]
NEDERLANDS VC
De vrijdagochtend in de Rei
ger is de ochtend van de bui
tenlandse vrouwen.
Er komen vrouwen u it alle 
delen van de wereld, die nu - 
in Nederland wonen en 
nederlands w illen Ieren.
De lessen worden gegeven 
door vrijw illigsters en er 
wordt zoveeJ mogelijk In 
groepjes gewerkt, aan de 
hand van thema’s die de vrou
wen zelf aandragen. De 
lessen zijn er op gericht om 
jezelf in het nederlands ver
staanbaar te  kunnen maken
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DOR BUITENLANDSE VROUWEN
1

en niet op het bijbrengen van 
een perfekte grammatikale 
kennis. Doordat er vrouwen 
u it zoveel verschillende lan
den komen, treedt tijdens het 
(uitgebreide) kof f ie of  thee
drinken in de pauze een ware 
Babylonische spraakverwar
ring op wanneer er Spaans, 
Portugees, Engels, Indone
sisch, nederlands en Marok
kaans door elkaar gepraat 
wordt.
Maar ondanks d it (of mis
schien ju ist dankzij?) is het 
een hele enthousiaste groep

die het leuk vindt om ook 
buiten de les om samen din
gen te  doen. We hopen dat 
het lukt om naast deze neder- 
landse les het volgend sei
zoen ook een arabische les 
voor marokkaanse vrouwen te 
starten; maar dat is op het 
moment dat d it programma
blad gemaakt wordt nog niet 
de fin itie f bekend.
Indien nodig wordt er opvang 
geregeld voor kleine kinde
ren. Aanvang van de lessen 
op vrijdagochtend 31 augus
tus van 09.30 to t 11.30 uur.
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LEREN vervolg
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YABANCILAR Iç IN 
HOLLANDACA DERSLERI
Gecen y il eklm ayinda Holian- 
daca derslerine basladik. Bu 
dersler gelecek sezondada 
haftada ik i aksam olmak üze- 
re devam edecektir.
Sali ak^amlan halkevi De 
Reiger ve persembe aksami 
halkevi Het Trefpunt’da ol
mak üzere.
18 Eylul sali aksami, 20 eylul 
persembe ak$amlarifida ders
ler ba$liyacaktir. Once 19.30 
da cay ve k3hve ic llir , 20.00
- 22.00 arasi dersler yeralir. 
8u derslerin ijc re ti her defa- 
ya mahsus ƒ 1,25 guldendir. 
Persembe aksamlari bllhassa 
yazi ve konusmaya önem 
vèrilecek. Sali gunleri 13-15

saatleri arasi ayrica hiristian 
türk ler igin hollandaca 
dersleri halkevi Het Tref
punt'da yer a lir. Biz dersver- 
en ve dersalanlarla b irlïkte 
dah3 ba$ka f3alfyetler organi- 
ze etme^i dDjünüyoruz. Ayda 
bir biraraya gelip beraberce 
yemek yemek ve daha baska 

iplanlar yapmak glbi.
Derslerde 2aman zaman ayri 
kooulara deginilecek. 8u ko- 
nularda konujmak, dinlemek, 
yazi ve gramer dikkatle ele 
alinacak.
Genls bilgi i?in: Ans Termeu- 
len, Het Trefpunt, te l.: 
84.24.73. Hilde de Meris, 
De Reiger, te l.: 84.56.76.
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VROUWEN
l/.O.S. -CURSUS
VOS Is de afkorting voor 
Vrouwen Oriënteren zich In 
de Samenleving, wij, vrou
wen, mannen en kinderen vor
men mst elkaar de samenle
ving. Daarin gebeurt zoveel 
dat je je wel eens afvraagt: 
moet dat nou zo?
Is dat juist? Ben ik het daar 
mee eens? Kan Ik er wat aan 
veranderen? w il ik  er iets 
aan doen, hoe denken andere 
vrouwen daarover?
De VOS-cursus is bedoeld 
voor vrouwen van alle lee ftij-  
den die zich door deze vra
gen voelen aangesproken. De 
cursus wordt begeleid door 
twee vrouwen, die samen 
met de deelneemsters de on
derwerpen van gesprek vast
stellen. Deze onderwerpen 
kunnen o.a. zijn : hoe zeg Ik 
wat ik denk, opkomen voor 
jezelf, als je er alleen voor 
komt te staan, wat doet de 
politiek met ons, hoe lees ik

de krant, kernenergie en be
wapening, werkloosheid en 
wat betekent dat voor vrou
wen, opvoeden in de2e tijd . 
Dinsdagochtend 2 oktober 
kan er, b ij voldoende belang
stelling, weer een VOS-cursus 
van s ta rt gaan.

De cursus bestaat u it tw aalf 
bijeenkomsten en wordt gege
ven in buurthuis ' t  Trefpunt, 
3e Hugo de Grootstraat 5. 
De bijeenkomsten beginnen 
om 9.15 uur en eindigen om
11.45 uur. Het cursusgeld be
draagt ƒ 30,-.
Voor inform atie en opgave: 
zie 'inschrijvingen' elders in 
d it blad.

KONDITIETRAINING
Ook d it seizoen starten we 
weer ' met 2 groepen van 
maximaal 20 personen die 
van 19.30 to t 20.30 uur of 
van 20.30 to t 21.30 uur de 
gelegenheid krijgen iets aan 
hun konditie  te doen.
Evenals voorgaande jaren 
wordt er b ij de training uitge
gaan van het gemiddelde 
niveau van de groep waar
door het voor "jong’1 en "oud” 
mogelijk is een uur sportief 
en intensief bezig te  zijn. 
Het dragen van sportschoe-

nen, tijdens de les, wor.dt 
aangeraden. Daar de belang
stelling voor de konditietrai- 
ning groot is, is het raad
zaam je snel op te geven.

Opbouw
Elke training wordt begonnen 
met een warmirvg-up, waarna 
het oefenen van alle spier
groepen volgt, afwisselend 
met o f zonder gebruik van 
materialen. In de lessen is 
een tralningsopbouw ver
werkt, zodat het zeer belang

rijk  is regelmatig te  komen. 
De training vormt eeri basis 
voor het beoefenen van elke 
andere tak van sport en Is 
hierdoor ook uiterm ate ge
schikt vcor wintersporten, 
w il je eerst eens kijken of 
deze train ing wel is wat je 
zoekt, dan kun je lx  gratis 
meedoen. Na afloop van de 
les is er gelegenheid om te 
douchen en gezellig een 
drankje te gebruiken in de 
bar.
We starten op 13 september. 
De kosten zijn ƒ 13,50 per 
maand.

hiel ga Baddee
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VROUWEN vervolg
FOTOGRAFIKA
Ook dit najaar wordt er, bij 
voldoende belangstelling, een 
beginnerscursus fotografie 
voor vrouwen georganiseerd. 
Omdat er ln het verleden b ir 
een cursus voor mannen én 
vrouwen nogal veel vrouwen 
afvielen, is d it lesaanbod al
leen toegankelijk voor vrou
wen.
Oe inhoud van de cursus ziet 
er ongeveer als volgt u it: le
ren fotograferen, leren ge
bruiken van de donkere ka
mer; ontwikkelen en afdruk
ken van foto's. Er wordt aan
dacht besteed aan zowel de 
technische kant als aan de 
creatieve kant. Na afloop

van de cursus kan er (eventu
eel) een kleine tentoonstel
ling worden georganiseerd.
Oe cursus bestaat u it tien 
lessen en zal worden gegeven 
Op dinsdagavond van 20.00

uur to t 22.00 uur. De kosten 
bedragen ƒ65,- totaal. Een e i
gen camera is niet persé 
noodzakelijk  en voorkennis o- 
ver fotografie is niet vereist, 
b i j  gebleken belangstelling 
kan de cursus ongeveer half 
september van start.

VIDO
Vorig seizoen zijn  er voor 
het eerst VIDO-groepen in 
het buurthuis geweest. Voor 
wie het nog niet weet: VIDO 
staat voor Vrouwen In De O- 
vergang.
Het is dus een groep waarin 
vrouwen elkaar ontmoeten, 
die allen ln een periode van

ZELFVERDEDIGING

Bang om 's avonds alleen 
over straat te gaan? Wel 
eens lastig gevallen zonder 
er Iets tegen te kunnen 
doen? 13 September start 
een kursus zelfverdediging 
voor vrouwen. De kursus is 
bedoeld om wat sterker In je 
schoenen te staan als je 's 
avonds alleen op straat gaat.

De kursus bestaat u it 15 les
sen waarin eeri aantal tech
nieken van zelfverdediging 
worden geleerd. Tijd: 
maandagavond van 19.30 to t
20.30 uur. Kosten: ƒ 54,-- De 
groep moet minimaal u it 15 
vrouwen bestaan. Opgeven b ij 
buurthuis ' t  Trefpunt.

hun leven zitten, waarin vaak 
lichamelijke veranderingen sa
mengaan met allerle i andere 
veranderingen op het gebied 
van huis, ge2in, werk en 
noem maar op.
De bedoeling van de VIDO Is 
om daarover met elkaar te 
praten en elkaar te steunen 
in de problemen die zich 
daarbij kunnen voordoen.
Zo'n groep bestaat u it onge
veer 8 vrouwen, komt 10 
keer b ij elkaar en wordt be
geleid door vrijw illigsters, 
die zelf ook VIDO-vrouwen 
zijn en in d it werk onder
steund worden door de 
VIDO-organisatie Amsterdam. 
B ij ons heten die v r ijw illig 
sters Wil en Tr uus: en z ij 
z ijn  van plan ook In het nieu
we seizoen weer groepen te 
Starten. Als u er meer van 
w ilt weten: bel De Reiger en 
vraag naar Klaaske.

INFO-MARKT
De vrouwenlnformati emarkt 
zal worden gehouden op don
derdag 6 september van
12.00 to t 24.00 uur in en om 
de Koperen Knoop, Van L im - 
burgsti r umstraat 119. Inlich
tingen hierover kunt u ver
krijgen b ij de buurthuizen De 
Reiger en ' t  Trefpunt.

16



tiende jaargang nummer zeven

DE OPEN SCHOOL
De Open School is er voor 
vrouwen die vroeger weinig 
gelegenheid hebben gekregen 
om onderwijs te  volgen. Bij 
veel vrouwen onstaat het 
idee om weer naar school te 
gaan. Sommigen w ilien dat 
om hun kinderen te kunnen 
helpen b ij hun huiswerk, ande
ren willen meer weten over 
allerle i aktuele onderwerpen 
om er goed een mening over 
te kunnen vormen en erover 
te kunnen meepraten.
Vaak ook w illen vrouwen, na 
b ij voorbeeld jarenlang voor 
hun gezin te hebben gezorgd, 
iets voor zichzelf gaan doen, 
kontakten leggen met an
deren, hun mogelijkheden in 
studie en/of werk vergroten.

Keuzes
Op de Open Schoot wordt 
niet geleerd zoals vroeger op 
school, maar op een nieuwe 
manier: niet ieder voor zich, 
maar mét elkaar. Er is geen 
vast programma, maar een 
programma met keuzemoge
lijkheden. Je ste lt als groep 
js  eigen programma vast 
over onderwerpen, waarover 
je meer w ilt weten. B ij voor
beeld: politiek, wonen, opvoe
ding, literatuur, recht, enz. 
Ook komen allerle i vaardighe
den aan de orde In het pro
gramma zoals: diskussiëren, 
schrijven van brieven en ver
slagen, mondeling verslag u it
brengen, het zoeken en ver
werken van informatie, enz.

De Open School werkt nauw 
samen met de Joke Smit 
scholengemeenschap voor vol

wassenen.
Dat is de gemeentelijke dag/- 
avond-onderwijs voor MAVO/- 
HAVO/Atheneun. De samen
werking bestaat hieruit dat 
er door de beide organisaties 
een vakkendag wordt georga
niseerd waar deelneemsters, 
naast de groepsochtend, twee 
vakken kunhen kiezen die 
door de Joke Smitdocenten 
worden gegeven.
De Open school duurt twee 
jaar. Gedurende die twee 
jaar komt de groep een och-

Je meedoen; niemand is te 
oud om te leren).

-  minstens v i j f  jaar op de la
gere school zijn geweest en 
niet meer dan twee jaar 
vervolgonderwijs hebben ge
had.

De kosten zijn  ƒ 60,- per 
jaar.

Waar
In het Trefpunt draait na de 
zomer een vervolggroep, die 
al vol Is.
Maar er starten na septem
ber wel nieuwe groepen in de 
volgende buurthuizen:

tend per v/eek b ij elkaar 3n 
een buurthuis.
Daarnaast worden de vakken 
gegeven op een centraal 
gelegen plek. De groepen 
worden begeleid door een of 
twee begeleidsters en de vak
ken door docentes van de 
dag/avondschool voor volwas
senen.

Voor wie
Vrouwen die
-  25 jaar o f ouder zijn (ook 

al ben je 60, dan ook kun

-  de Vierhoek (Kinkerbuurt)
-  het Haar lemmer buur thuis 

(Haarlemmerbuurt)
-  het Claverhuis (Jordaan) 
Voor deze groepen kunt u 
zich vanaf nu wel opgeven.

Informatie
Wie meer inform atie w il over 
de Open School o f zich op 
w il geven voor de kursussen, 
die in september weer gaan 
starten, kan bellen naar:
Open School West: 22.45.08 
' t  Trefpunt: 86.24.73
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overige AKTIV
BIBLIOTHEEK
Iedere dinsdagavond (van
19.00 to t 20.00 uur) en op 
woensdagochtend (van 10.00 
to t 12.00 uur) kunt u boeken 
lenen in de Reiger. Onze bi
bliotheek is bescheiden van 
omvang, maar er wordt hard 
gewerkt om de kollektie u it 
te  breiden en de bestaande 
boekenvoorraad te schiften. 
Ook wordt er aan gewerkt 
een makkelijk opzoeksysteem 
te maken zodat ieder in een 
oogopslag kan zien o f er ook 
iets van zijn  o f haar gading 
in huls Is.
U iteraard is d it veel werk en 
we zoeken dus nog mensen

die het leuk vinden om zo'n 
buurtbibiiotheek verder op te 
bouwen. Wie daar belangstel
ling voor heeft: even bellen 
naar De Reiger en vragen 
naar Klaaske of Hendrik. 
Verder is iedereen van harte 
welkom op de hierboven 
genoemde tijden voor de u it
lening. Kosten 25 cent per 
boek (u mag het boek dan 4 
weken houden).

HANDWERK
Op donderdag van 11.00 to t
14.00 uur wordt er in de Rei
ger gehandwerkt. Er worden 
dingen gemaakt die 3 keer 
per jaar op de kunstmarkt of 
op andere festiv ite iten ver
kocht worden. Van de op
brengst wordt dan weer mate
riaal gekocht. De kosten zijn 
50 cent per keer (kopje thee 
inbegrepen). Startdatum 6 
september.

EETCLUB ALLEENSTAANDEN
Er zijn plannen om het ko
mende seizoen een eetclub te  
beginnen voor alleenstaanden,

EETCLUB VOOR OUDEREN
wie w il en kan voor de 
woénsdag-eetclub eenmaal in 
de veertien dagen koken. De 
club bestaat u it ongeveer 15 
personen; de sfeer is goed.

Het Is geen gemakkelijke 
klus maar' wordt zeer gewaar
deerd. Interesse? Bel eens 
met de Reiger o f kom langs.

KOOK- EN EETGROEP
Op maandag is er in de Rei
ger gelegenheid om samen te 
koken en te eten. Start maan
dag 3 september. Tijd + 16.30

uur. Kosten ƒ 6,50 per keer. 
Voor meer Informatie: te l.: 
84.56.76.

met o f zonder kinderen.
Eens in de week zal er dan 
samen gekookt en gegeten 
kunnen worden. Voor de kin
deren kunnen er aparte akti
vite iten worden georgani
seerd. Bent u geïnteresseerd? 
Neem dan kontakt op met 
Ria o f Lia in buurthuis 't  
Trefpunt om de plannen na
der u it te werken.

BUURTSOOS
Iedere maandag- en dinsdaga
vond, dinsdagmiddag, 
woensdagmorgen en donder
dagavond is er buurtsoos voor 
volwassenen, u  kunt dan kof
fie, thee o f een ander drank
je drinken, lezen, kletsen, 
muziek maken, schaken, dam
men, kaarten, tv-kijken.
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ITEITEN
ZANGKOOR
Het zangkoor van de Reiger 
kan nieuwe leden gebruiken. 
Er is op het moment vooral 
behoefte aan sopranen. Nu 
moet u voora! niet schrikken 
en denken: "Ik heb nog nooit 
zangles gehad en ik weet 
n ie t eens o f ik wel of niet 
sopraan ben". Als u denkt dat 
u het leuk vindt om in een 
koor mee te  zingen, kom dan 
eens kifcen, de specialiste 
van het koor zal met u beoor 
delen b ij welke stem u thuis
hoort. w at het koor betre ft: 
het bestaat u it dames, niet 
al te  jong en niet stokoud 
(laten we zeggen 55+). Er 
wordt hard gewerkt, wat ook 
wel moet omdat regelmatig 
wordt opgetreden (in bejaar
denoorden, buurthuizen en 
wat dies meer zij).
Het repertoire is zeer gevari
eerd: nederlandse liedjes, 
operette, musical, liederen In 
(bijna) alle talen.
Toch is niet uitsluitend 
het zingen belangrijke: de goe
de onderlinge kontakten, de 
sfeer en de gezelligheid 
maken mede dat het koor 
een van de trouwst bezochte 
clubs Is.

VOLKSDANS
Op donderdagochtend wordt 
in de Reiger volksdansles ge
geven. De lessen zijn  gericht 
op oudere mensen en worden 
gegeven op donderdag van
09.30 to t 11.00 uur. Kosten ƒ 
34,- voor 4 maanden. Startda
tum 6 september.

HOMOSOOS
In het begin van d it jaar 
kwam een aantal homoseksue
le buurtbewoners naar De 
Reiger om te onderzoeken 
welke mogelijkheden het 
buurthuis de homo’s en lesbi
ennes u it de buurt kon bie
den.
Na een paar vergaderingen 
besloot de voorbereidings
groep een soos te starten 
voor hanoseksuele mannen 
en vrouwen u it de Hugo de 
Grootbuurt e.o.
Het idee van de homosoos 
b lijk t aan te  sluiten b ij een 
behoefte die er In de buurt 
bestaat. Het bezoekersaantal 
groeit gestaag. De Werkgroep 
Voorbereiding Homosoos 
(WVH) heeft besloten de soos 
to t een maandelijks terugke
rend gebeuren te maken. Ge
probeerd zal worden elke 
soosavond iets bijzonders te 
organiseren, zoals bijvoor
beeld optredens, demonstra
ties, video en film .
Doel van de soos b li j f t  ech- 
ter de buurtbewoners van de

KOFFIE-PLUS
D it is geen nieuw kofffe- 
merk, ma3r de opvolger van 
de Ontbijt-Lunch Club. Met 
ingang van 2 september elke 
zondag van 11.00 to t 13.00 
uur in de Reiger. U kunt te
recht voor een kop ko ffie  of 
thee, iets b ij de ko ffie  en 
een broodje. D it is een moge- 
l ik heid uw zondag goed te 
beginnen. Kosten ƒ 2,50 per 
keer. Graag van te voren 
even melden dat u ken t. 
Tel.: 84.56.76.

verkeerde (o f j j is t  de goe
de?) kant de gelegenheid te 
bieden eikaar te ontmoeten. 
De eerstvolgende soosavoo- 
den zullen worden gehouden 
op 15 j j l i ,  19 augustus en 16 
september van 19.30 uur to t
23.00 uur.
Zondag 7 oktober begint voor 
ons het winterseizoen. Dan 
zullen we (als alles meezit) 
elke eerste zondag van de 
maand een soos organiseren 
van 17.00 uur (!) to t 23.00 
uur.
Kom eens u it je huis en be
zoek de soosavond In De Rei
ger. Neem vrienden en vrien
dinnen mee.

EHBO
Op maandagavond 1 oktober 
van 20.00 to t 22.00 uur s tart 
er b ij voldoende deelname 
een beknopte cursus EH80 
en ziekenverpleging In het 
Trefpunt. Deze cursus be
staat u it 8 lessen, waarvan 3 
lessen EHBO en 4 lessen zie
kenverpleging en 1 afron- 
dingsles.
Na afloop van de cursus 
k rijg t elke deelnemer een 
verklaring dat h ij/z ij de cur
sus gevolgd heeft. Dus geen 
diploma.
De kosten bedragen ƒ 40,- 
per persoon. H ierb ij is inbe
grepen het EHBO-materiaal. 
De cursus wordt begeleid 
door een EHBO-instrukteur 
en een verpleegkundige. De 
cursus gaat u it van het Rode 
Kruis. Voor Informatie en op
gave: zie 'inschrijvingen' el
ders In d it biad.
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SPORT
BADMINTON
in het nieuwe seizoen gaan 
we weer met een nieuwe bad- 
mintorigroep van start. We 
beginnen donderdag 6 septem
ber. We spelen elke keer met 
6 to t 8 mensen in de sport
zaal van 20.30 to t 22.30 uur. 
Tot nu toe was het een nogal 
wisselende groep, doordat 
sommige mensen niet elke 
week konden komen. In d it 
seizoen w illen we een vaste 
groep om te  voorkomen dat 
het verloop te groot wordt. 
Badminton is een hardstikke 
leuke sport die je zowel v rij 
als met punten kunt beoefe
nen. Wij spelen meestal v rij 
(dat is makkelijk te leren). In 
ieder geval kun je je er lek
ker in uitleven. We zijn b lij

GYM
Er wordt veel reklame ge
maakt voor sport en fitness- 
traïning. Superslanke vrouwen 
en goed gebouwde mannen. 
Voelt u zich daar niet zo 
thuis? Wij (gewone huis, tuin 
en keukenmessen) doen ook 
aan konditlegymnastiek op 
een gezellige ontspannen ma
nier. Ieder op zijn  o f haar 
manier. De bedoeling is om 
onze houding te verbeteren, 
de ademhaling te  r.egelen en 
onze spieren leniger en ster
ker te  maken. Komt u gerust 
een keer k ijken en meedoen. 
Tijd: woensdagmorgen van
10.00 to t 11.00 uur. Kosten: 
ƒ 13,50 per maand. Start: 5 
september.

Rina Mounouri
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VOLLEY
dat we in het Trefpunt te 
recht kunnen want de sport
zaal 3s een lekkere ruim te en 
je kunt nog douchen ook na 
afloop! Kosten: ƒ 1,50 per 
keer.

Op dinsdagochtend Is er in de 
Reiger gymnastiek voor vrou
wen boven de 40. De lessen 
worden gegeven door een be
voegde kracht. De bedoeling 
is om je konditie  wat b ij te 
werken o f op peil te  houden. 
Ieder werkt volgens haar ei
gen kunnen. Kom een keer 
kijken. Daarna kunt u beslui
ten o f u zich op w ilt geven. 
De lessen zijn  op dinsdag van
09.30 to t 10.30 uur. De kos
ten zijn ƒ 56,- voor 4 maan
den. Startdatum dinsdag 4 
september.

Gevraagd: enthousiaste spe
lers en speelsters voor vol- 
ley-bal in het Trefpunt op 
woensdagavond van 20.30 to t 
ongeveer 23.00 uur. 
we spelen wel serieus, maar 
niet om de punten. A f en toe 
z ijn  er toernooien met ande
re buurthuizen, iedereen is 
welkom , wel sportkledlng 
meenemen. Kosten: ƒ 1,50 
per keer. Start 12 september.

YOGA
De yogales start op woensdag 
12 september. Er zijn twee 
groepen. Eèn doorlopende 
groep waar voor het meren
deel gevorderde mensen in 
zitten. Deze groep is van
19.00 to t 20.30 uur. Kosten ƒ 
80,- voor 4 maanden. 
Daarnaast Is er een kursus 
van telkens 10 lessen voor ƒ 
50,-.
Deze wordt gegeven op 
woensdagavond van 20.45 to t
22.15 uur. Aanvang zodra er 
voldoende aanmeldingen zijn. 
De lessen worden gegeven 
door een gediplomeerd do
cent. Ervaring is niet vereist; 
jong en oud zijn welkom. Het 
gaat in de yoga om oefenen 
met plezier, zo blijven we ge
zond o f worden w ij gezonder. 
Neem niet al te strakke kle
ding en een matje o f een 
slaapzak mee. Belangstelling? 
Voor inlichtingen: De Reiger, 
te l.: 84.56.76.' O f b ij de do- 
cent Marcel Gazendam, te l.: 
73.34.06.

VROUWEN



tiende jaargang nummer zeven

ADRESSEN
Alarmnummers

212121 Brandweer 
222222 Politie 
5555555 Anröulance 
642111 Centrale dokters- 

dienst
791821 en tandartsenhulp 
948709 Waarnemend apo

theek, na 17.30 uur 
en in het weekend 

5704612 Taxistandplaats Hu
go de Grootplein 

777777 Taxicentrale

Vrouwen
826651 Stichting Belangen

behartiging Suri
naamse Vrouwen, 
Fred. Hendrikstr. 
156"

738384 MR'70, Bachplein, 
ongewenste zwan
gerschap, abortus 

253473 Tegen haar w il, 24- 
uurs krisisopvang 
voor sexueel mis
bruikte vrouwen en 
meisjes

864594 Vrouwenrechtshulp, 
de w ittenstraat 75
Ouderen

864352 Wijkpost voor be
jaarden, van Boetze- 
laerstraat 49

Huisdieren
262121 Dierenambulance, 

Hoogte Kadijk 61 
845529 Dierenarts Heck- 

man, Fred. Hendrik
straat 65
Hurèn/Wonen

845676 Huurcomité 
5963205. Bouw en woningtoe

z icht voor onder
houdsklachten over 
uw woning

-------  Kraakspreekuur, B il-
derdijkstr. 17, dins
dagavond 7-8.30 uur

-------  Gereedschapsuitleen
'de blauwe duim', 
van Hogendorp- 
straat 51

Buurtorganisaties
821133 Wijkcentrum, van 

Hallstraat 81. Infor
matie over akties 
en aktiv ite iten  in 
de buurt. Hulp bij 
de aanpak van pro
blemen.

842473 Buurthuis ' t  T ref
punt, 3e Hugo de 
Grootstraat 5 

845676 Buurthuis De Rei
ger, van Relgersber- 
genstraat 65 

864936 Buurtkrant Hugo de 
Groot, Fred. Hen
drikstraat 130' 

444610 Hufré-kwartier,
- Rombout Hoger- 

beetsstraat 109 
166002 Speeltuinvereniging 

Bilderdijukpark 
845496 Winkeliersvereniging 

Hufré, 2e Hugo de 
Grootstraat 26 

845676 Burenhulp 
821133 Comité van buurtbe

woners tegen racis
me

827581 Buurtvredesplatform, 
p/a: 3e Hugo de 
Grootstraat 14"

Belangenorganisaties
769980 KMAN: Komité Ma

rokkaanse Arbeiders 
In Nsderland, Ferd. 
Bolstraat 391

221820 HTIB: Turkse arbei
dersvereniging, le  
Weteringspiants. 2C

246869 Meldkamer AFFRA 
(Antl-Fascistisch 
FRont A'dam) voor: 
klachten over discri
minatie en fascisti
sche tendenzen 

228441 Stichting Slachtof
ferhulp, helpt slacht
o ffers van m isdrij
ven.

Hulp,advies en 
gezondheid

845676 Maatschappelijk 
werk, De Reiger 

844957 Geslachtsziekten, Van 
Oldenbarneveldtstr.42 

865606 G G & G D 
840230 Sociaal raadsman 
865029 Buurtrechtshulp, le  

Nassaustraat 17 hs 
867908 Wijkverpleging,

Rombout Hoger- 
beetsstraat 70, be
reikbaar tussen 1 en
2 uur

5523581 Buro bestuurskontak- 
ten, p/a: voorpost, 
van Hallstraat 611 
voor vragen over al
le gemeentelijke 
diensten, bouwplan
nen e.d.

5593217 Wijkagent, van Beu- 
ningenstraat 206, de 
heer Faber 

260511 Klussenwinkel, Prin
sengracht 753. Doen 
klussen tegen lage 
vergoeding voor u it 
keringsgerechtigden
en andere minima
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MAANDAG
20.00 -  22.00 u. EHBO-cursus*, start 1 okt. ƒ40 è ƒ50,-
19.30 -  20.30 u. Soulballet voor beginners, ƒ 13,50 per maand
20.30 - 21.30 u. Soulballet voor gevorderden, ƒ13,50 p. mnd.
20.00 - 22.00 u. AFK, Amateur Fotografen Kollektie f
20.00 - 21.30 u. Engels voor beginners

start 17 september ƒ 60,- voor 12 lessen 
vanaf 19.30 u. Buurtsoos voor volwassenen*

DINSDAG
9.15 - 11.45 u. VOS-cursus* , start 2 oktober ƒ30,-
9.15 - 11.45 u. Open School* 2e jaarsgroep

13.30 - 15.15 u. Haarknipcursus (ook voor mannen) lOx ƒ65,-
13.30 - 15.30 u. K o ffie  en thee inloop
14.00 -  15.00 u. Aerobic Dance ƒ 13,50 per maand
19.30 -  20.30 u. Konditie tra ining voor vrouwen*

ƒ 13,50 per maand
20.30 -  21.30 u. Konditietraining voor vrouwen*

ƒ 13,50 per maand
20.00 -  22.00 u. Naaicursus (ook voor mannen) lOx ƒ65,-
20.00 - 22.30 u. Cursus fotografie voor vrouwen* lOx ƒ65,- 
vanaf 19.30 u. Buurtsoos voor volwassenen*

WOENSDAG
9.30 -  11.30 u. Kreatlvlteitsgroep

10.00 -  11.00 u. Gymnastiek, ƒ 13,50 per maand*
9.30 -  11.30 u. K o ffie  en thee inloop 

vanaf -  20.30 u. volleybal, ƒ 1,50 per keer 
vanaf -  20.30 u. Buurtsoos voor volwassenen*

DONDERDAG
vanaf 16.00 u. Eetklup voor alleenstaanden met 

of zonder kinderen*
19.30 - 20.30 u. Cursus zelfverdediging voor vrouwen*

ƒ 54,- voor 15 lessen, start 13 september
20.00 - 22.00 u. Naaicursus, ƒ 65,- voor 10 lessen
vanaf 20.30 u. Badminton voor volwassenen ƒ 1,50 per keer 
vanaf 19.30 u. Buurtsoos voor volwassenen* 
vanaf 19.30 u. Nederlandse les voor buitenlanders*

INSCHRIJVINGEN
Voor alle volwassenenaktiviteiten in  buurthuis ' t  Trefpunt 
kunt u zich laten inschrijven op: Maandag 27 aug. tussen 9 en 
5 uur, Dinsdag 28 aug. tussen 2 en 5 en op Woensdag 29 aug. 
tussen 9 en 5 uur. ü  kunt ook bellen..
Als u vorig seizoen ook al aan een bepaalde aktiv ite it  heeft 
deelgenomen, moet u toch even opgeven o f u door w ilt gaan. 
Alle aktiv ite iten  starten begin september, tenzij anders is 
aangegeven. Ook dan is inschrijving nog mogelijk, maar de 
kans dat sommige aktiv ite iten  volzitten is groter.

KINDEREN 4- 10 .
Dinsdag 16.00 -  17.30 u. 
Woensdag 13.30 -  14.30 u.

Woensdag 14.00 -  15.30 u.
14.00 -  15.30 u.

KINDEREN
10-12 JAAR

TIENERS 12- 16 .
Dinsdag 19.01) -  21.00 u. j

19.00 - 21.00 u.

Woensdag 18.30 -  20.00 u.

18.30 -  20.00 u. 
Donderdag 16.00 - 17.30 u.

18.00 - 19.00 u.
19.00 -  21.00 u.

Inloop in het Reinildahuïs op: 
Maandagavond vanaf 19.00 u 
Dinsdagmiddag vanaf 15.00 u. 
Woensdagavond vanaf 19.00 u. 
Vrijdagmiddag vanaf 15.00 u. 
Vrijdagavond vanaf 20.00 u .*

Peuterspeelzaal Trefpunt 1: 
op maandag-, dinsdag-,
donderdag-, en vrijdagoch
tend van 9.00 -  12.00 u .*

Peuterspeelzaal Trefpunt 2: 
op maandag-, dinsdag-,
woensdag-, donderdag-, en 
vrijdagochtend van 9.00 -
12.00 u .*

Over de met een * gemerktè ai. 

dit ogrammablad meer ipjprr*
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PEUTERS
Peuterspeelzaal De Reiger, 
maandag-, dinsdag-, woens
dag-, donderdag-, en vrijdag
ochtend van 9.15 - 12.15 u. 
Start: 27 augustus*

JAAP
Kookklup 6 -  10 jr. ƒ 1 ,-*  
Dans en Beweging 6-10 
ƒ2,50*
Instuif 4 - 7 jr, gratis * 
Instuif 8 - 10 jr. gratis*

MAANDAG 1&00-19.3Q u. 
Mei denklup*
DONDERDAG 16.00-17.30 u. 
Hutklup

JAAR
Inloop in het Reinildahuis. 
Naaiklup v.a. la  jaar, 
Reinildahuis*
Meidenklup 12 -  15 jaar, 
Trefpunt*
Sport in het Trefpunt.
Sport in het Trefpunt. 
Aerobic 12 - 18 jr. Trefpunt* 
Inloop in het ReinildaJ-iuis.

W Ê K Ê & k

JONGEREN
V.A* 16 JAAR

3ktLviteiten vindt' u K e lö e rs  in
fta jaë...

MAANDAG
12.30 -  17.00 u. Klaverjas- Biljartsoos,

kosten: f l .  4,20 - f l.  6,30 per maand.
12.30 - 16.30 u. Engels voor beginners en gevorderden*

fl.52,50 per 4 maanden. Start 1 okt.
16.30 -  ........ u. Kook- en eetgroep.*

Start 3 september, fl. 6,50 per keer.
20.00 -  22.00 u. Muziekgroep.

DINSDAG
9.30 -  10.30 u. Vrouwengym 4öf. *

Start 4 sept. f l.  56,- per 4 maanden.
12.00 -  13.30 u. Spreekuur wijkpost voor bejaarden.
13.30 -  16.30 u. Klaverjasclub. f  1.2,10 p.m., fl.1,50 feestpot.
14.00 - 15.00 u. Spreekuur Maatschappeli$< Werk.
19.00 - 20.00 u. Bibliotheek* 25 c t. per boek voor 4 weken.
19.30 - 22.00 u. Nederlandse les voor buitenlanders.*

f l .  1,25 per keer, s ta rt 18 september.
20.Q0 -  23.00 u. K laverjasclub,fl 2,05 p.w. incl. feestpot.

WOENSDAG
10.00 - 12.00 u. Vrouwenzangkoor* fl.42,- per 4 maanden.
10.00 -  12.00 u. B ibliotheek* 25 c t. per boek voor 4 weken.
12.30 - 17.00 u. Klaverjas -  B ilj artsoos. Zie b ij maandag.
16.30 -  19.00 u. Eetclub voor ouderen*

f l.  6,50 per keer, s tart 5 september.
19.00 -  20.30 u. Yoga*

f l.  80,- per 4 maanden, s ta rt 12 september.
20.45 - 22.15 u. Yoga* f l .  50,- per 10 lessen,

start afhankelijk van de aanmeldingen.

DONDERDAG
9.30 -  11.00 u. Volksdansen voor ouderen*

fl.  34,- per 4 rmd. s ta rt 6 september.
11.00 -  14.00 u. Handwerken 50 ct. per week, s ta rt 6 sept.
11.00 -  12.00 u. Spreekuur Maatschappelijk Werk.
12.30 -  17.00 u. Klaverjas -  Biljartsoos (zie maandag).
14.00 - 16.00 u. Vrouwen in de Overgang*
20.00 - 22.30 u. Vrouwenbiljart, fl. 2,60 per maand.

VRIJDAG
9.30 - 11.30 u. Nederlandse les voor buitenlandse vrouwen.*

Start 31 augustus
12.30 - 17.00 u. Klaverjas -  Biljartsoos (zie maandag).

ZONDAG
11.00 -  13.00 u. Koffie-P lus*

f l .  2,50 per keer, s ta rt 2 september.
13.30 -  16.30 u. Open Huis, elke 4e zondag van de maand.

f l.  2,- per keer, start 23 september.
13.30 - 16.00 u. Prijsklaverjas, elke 2e zondag van de maand

fl.  2,50 per keer, s ta rt 14 oktober.


