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wat moet dat met die speelzalen?

\J

Onze schijnwerper staat deze keer 
op de "peuterspeelzalen." Daarvoor 
hebben we goede redenen.
In het algemeen is er een groeien
de belangstelling voor het ver
schijnsel "peuterspeelzalen." Ze 
kanen de laatste jaren als padde
stoelen uit de grond. Steeds meer 
vervullen zij een belangrijke funk- 
tie bij het ontdekken van de moge
lijkheden van peuters als groep en 
peuters afzonderlijk. En daar gaat 
het cm. De peuterperiode is inmers 
van enorms betekenis voor de vor
ming van het kind, dat dan het 
meeste kan en wil leren en opnemen. 
Het gaat verbanden leggen tussen 
allerlei indrukken. En het staat 
het meest open voor de "wijze les
sen" van de opvoeders. Alles is er 
dus aan gelegen om de beste voor
waarden voor de ontwikkeling van 
het kind te scheppen.
Behalve in het algemeen zien we 
ook in onze eigen buurten een stij
gende waardering voor de peuter
speelzalen. Er blijkt behoefte aan 
te zijn. In december 1970 werd in 
dit verband door het Sociologisch 
Instituut van de Universiteit van 
Amsterdam een peiling gehouden in 
de Staatslieden- en Frederik Hen- 
drikbuurt. Hieraan ontlenen we en
kele gegevens.
In de hele buurtkombinatie zijn 
naar schatting 1100 babies tussen 
de 2 maanden en 2 jaar en naar 
schatting 950 peuters tussen 2 jaar 
en 3.9 jaar. In de Staatsliedenbuurt 
zijn er ongeveer 760 babies en on
geveer 630 peuters. In de Frederik 
Hendrikbuurt ongeveer 340 babies en 
ongeveer 320 peuters.
Er zijn naar schatting in de hele 
buurtkembinatie 1700 moeders met 
kinderen van deze jonge leeftijd. 
Ongeveer 1180 in de Staatslieden
buurt en ongeveer 520 in de Frede
rik Hendrikbuurt.
Van alle moeders die zulke jonge 
kinderen hebben, leeft 98,2% in een 
volledig gezinsverband. Dus met man 
en kind(eren). En 1,8% is alleen 
met haar kind(eren).
Van alle moeders in de hele buurt- 
katbinatie zijn er 20,3% die wer
ken. Hieronder kan alles worden 
verstaan: 'n hele baan, 'n halve 
baan, alle avonden of één keer in 
de week een ochtend, maar ook on
regelmatig, b.v. man helpen in ei
gen zaak, enz.
De moeders zijn voor 34,7% ontevre

den over hun woonsituatie op dit 
mement. Het verschil tussen Staats
lieden- en Frederik Hendrikbuurt 
is in dit opzicht niet groot.
Een deel is nog steeds inwonend 
(8,6%). De moeders vinden voor 43,2% 
dat hun kind veel te weinig speel
ruimte in huis heeft. In de Staats
liedenbuurt is dit percentage 49,7% 
en in de Frederik Hendrikbuurt 30,7% 
De moeders zijn voor 74,3% ontevre
den over de speelruimte buitenshuis. 
In de Staatsliedenbuurt is dit per
centage 76,3% en in de Frederik 
Hendrikbuurt 70,7%.
De moeders zijn voor 48% ontevreden 
over de mogelijkheden voor hun kind 
cm kontakt te maken met leeftijd
genoten. In dit opzicht is er geen 
verschil tussen de buurten.
Al net al is het aantal peuters in 
onze buurten groot genoeg en zijn 
hun ontwikkelingsmogelijkheden be
perkt genoeg, cm dankbaar gébruik 
te maken van de peuterspeelzalen.

We vinden er mementeel zeven in on
ze wijk. Ieder met een grote wacht
lijst. Lagen de subsidiemogelijkhe
den gunstiger, dan lag het getal 
zeker hoger.
Over deze peuterspeelzalen gaat 
het nu verder in deze aflevering 
van De Wijkkrant. Elders vindt u 
gegevens over de zeven afzonder
lijke speelzalen, over hun doel
stellingen, resultaten, verschil
len in opzet enz. enz.
Wij hopen met dit alles wat duide
lijker te maken, hoe speelzalen 
naast het gezin een belangrijke 
taak vervullen bij het opvoeden 
van jonge kinderen en mogelijkhe
den bieden die het kind thuis niet 
heeft.

Bram Denkers
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een gebed 
zonder eind?
Een zeer aktieve groep in onze 
buurt is de Werkgroep Speelzalen 
van het Wijkcentrum. Zij beheren 
en leiden de 2 speelzalen Pinokkio 
in het Westerkwartier, en Repel
steeltje in de Witte Brug. Zij zou 
er nog meer willen oprichten, ge
zien de wachtlijsten,' maar ener
zijds ontbreekt de zaalruimte, en 
anderzijds geld...
Over dit laatste punt hadden wij 
een gesprek met Nel Gruppen, 
woordvoerster namens deze werk
groep.
Jullie zitten financieel 
moeilijk?

Ja dat kun je zo wel zeggen. We 
draaien momenteel nog steeds zon
der subsidie van de Gemeente en 
dat is toch wel een zware belas
ting.
Denk maar even aan kosten als zaal- 
huur, en de betaling van een vaste 
peuterleidster per speelzaal. We 
zijn genoodzaakt deze leidsters 
zwart te betalen, omdat het anders 
gewoon niet in de pot zit. Je kunt 
die ouders ook niet de vellen om 
de oren trékken voor iets waar ze 
gewoon rècht op hebben. Zéker in 
een buurt waar de behuizing over 
het algemeen écht te klein is voor 
een spelende peuter(s), nog afge
zien van de veelal ontbrekende 
speelruimte op straat.
Krijgen jullie dan geen sub
sidie van de Gemeente?

Dat is nou het grote probleem. Vfe 
zijn daar nou al bijna 1e jaar 
mee bezig. Met die aanvraag dus.
Uit een heel duur sociologisch rap
port over deze buurt hebben we een 
heleboel gegevens gehaald, die aan
tonen dat er broodnodig speelzalen 
moeten komen. Betaalbare speelza
len. Vfe hebben inmiddels bewezen 
dat we de organisatie van deze 
speelzalen aankunnen. Wé hébben 
aangetoond dat de behoefte inder
daad ontzettend groot is. Nou ja, 
wat wil je nog meer.

Reageert de Gemeente dan he- 
lemaal niet?

Jawel, maar tot op heden nog niet 
met datgene waar we op wachten: 
geld.
Het begint een treurig vervolgver
haal te worden. Als je nou na gaat 
dat we in oktober 1971 de eerste 
aanvraag de deur uitzonden...en 
het is nu al begin 1973. Het gaat 
ons dus simpelweg om een subsidie 
van 45% van de personeelskosten. 
Februari 1972 kregen we een brief
je dat het in behandeling was ge- 
ncmen. In april kwam er een juf
frouw van de GGD kijken hoe speel
zaal Repelsteeltje draaide. 
Omstreeks juni krijgen we bericht 
dat die subsidie er wel in zit, 
mits we een bouwtekening opsturen 
van het gebouw, plus een wettelijk 
vereiste vergunning aanvragen.
Dat hebben we dus keurig allemaal 
gedaan.

Maar er gebeurt verder niets?

Eind augustus zijn we naar het 
Stadhuis gegaan, om eindelijk eens 
wat duidelijkheid te krijgen over 
de toestand. Daar werd ons toen 
verteld dat we voorlopig nog niet 
op subsidie behoefte te rekenen, 
cmdat het werk administratief 
nauwelijks verwerkt kon worden.
Er werkte kennelijk maar een part- 
time kracht, om dit soort aanvra
gen te behandelen. En dat was ei
genlijk veel te weinig. Je kan je 
daarover wel ontzettend kwaad ma
ken, maar wat helpt je dat?
En hoe is de situatie nu?

Begin november kregen we plotse
ling weer een berichtje, dat de 
bouwtekening opniew moest worden 
ingestuurd, want die was wegge
raakt. Verder bleken er nieuwe 
formulieren te moeten worden in
gevuld.
Dat hebben we dus maar weer braaf 
gedaan, al word je er ontzettend 
treurig van.

Wat denk je dat daar achter 
zit?

Ik snap er eigenlijk niets van.
De Gerreente verklaart altijd weer 
opnieuw dat ze dit soort initia
tieven toejuigen. Maar dan is dit 
gedrag wel zeer merkwaardig. Ter
wijl alles ontzettend goed is ge- 
dokumenteerd. En konkreet: er 
draaien 2 speelzalen mèt wachtlijs
ten. Wat kan de Geneente in gods
naam nog meer eisen. Wij weten het 
in ieder geval niet meer. De Ge
meente moet over de brug kamen.
We hebben er recht qp. Dat dat nog 
niet gebeurd is, is onbegrijpelijk. 
Misschien helpt deze publikatie 
iets. Anders moet de beuk er maar 
'ns in.

Ton Schintnelpennink

wijkkrant
Hedaktie:
bram denkers
ton schimmelpennink
kees zwart
leo scharff
paul arnoldussen
wim saaltink
c. van vliet
kees vos (foto's;
Kontaktadres van Wijk 
centrum: v.Hallstr.81 
tel.: 82 11 33 (van 
9 .30 tot 13.30 uur)
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moeders werken mee!
VROEGER DACHT IK: "IK HOOP NOOIT 
DAT IK IN ZO'N BUURT KOM TE WONEN."

Ria Krijl is één van de moeders, 
die actief meewerkt in de peuter
speelzaal in het buurthuis "De 
Witte Brug." Elke maandagmorgen 
waakt ze over het wel en wee van 
ongeveer 20 peuters. Dat doet ze 
nu al 1 1/2 jaar. In dit gesprek ver
telt ze over de peuterspeelzaal, 
haar werk, haar dochter Colette, 
die vier is en over haarzelf.
De peuterspeelzaal

Ik vind zo'n peuterspeelzaal ab
soluut noodzakelijk in deze oude 
buurt. Want bij mij in de buurt 
woont een echt huiskind, dat haast 
geen contact heeft met andere kin
deren. Ik zelf heb een klein huis 
met haast geen ruimte voor mijn 
kind om te spelen en de straat is 
ontzettend vies.
De kinderen leren hier ook ontzet
tend veel. Ze hebben veel geduld 
met elkaar, ze raken gewend om met 
elkaar op te trekken en om iets 
voor elkaar over te hebben. En dat 
wat ze hier leren, dat zie je 
thuis terug.
Ze leren de dingen vrijer te doen. 

Haar werk

Als ze zelf aan het spelen zijn, 
dan hebben ze je echt niet nodig; 
dan laten we ze gewoon zelf spe
len. Maar sous als ze zich verve
len, dan gaan wij met ze aan de 
gang. We proberen de kinderen tot 
zoveel mogelijk verschillende ak- 
tiviteiten aan te zetten. Als kin
deren bepaalde dingen zoals b.v. 
verven en kleien niet willen, dan 
proberen we ze wel over te halen, 
maar dwingen ze niet.

echt nodig had. Ze heeft hier ook 
leren verven en tekenen. Ze is 
hier ook veel vrijer. Ze wil ook 
vaak leiding geven. Thuis kan zo'n 
kind dat niet maar hier wel, want 
hier is ze de oudste. Ze gaat nu 
binnenkort naar de kleuterschool.
Over haarzelf

Ik heb veel contact met mensen ge
kregen, maar dat komt door de peu
terspeelzaal. Deze groep stimuleert 
ook de moeder, of tenminste mij
zelf om weer door te gaan leren,
's avonds weer naar school te gaan. 
Ik had echt wel iets in deze rich
ting willen gaan doen, als ik er 
eerder mee in contact gekomen was. 
Ik vind het jammer dat ik er geen 
baan in heb gezocht. We praten

kleuterleidsters
aan
het woord
Hoe kijkt men op de kleuter
school aan tegen kinderen 
die op een peuterspeelzaal 
hebben gezeten?

hier in de vergaderingen ook veel 
over opvoedingsproblemen. Dat 
scheelt voor mij wel, want ik ben 
nog erg jong.
Ik ga binnenkort verhuizen naar de 
Bijlmer, want ons huis is te klein, 
maar om de buurt zou ik niet weg 
willen. Vroeger dacht ik altijd:
"ik hoop nooit dat ik in zo'n 
buurt kom te wonen." Als ik hier 
nu zou blijven wonen, dan zou ik 
b.v. bejaarden gaan helpen. Die 
problemen van zo'n buurt, die be
stonden voor mij vroeger niet. Nu 
doe ik vaak iets voor andere men
sen. Dat Wijkcentrum, dat vind ik 
erg belangrijk. Ik dacht er de 
laatste tijd over om daar ook din
gen in te gaan doen, maar nu ga ik 
verhuizen.

Wim Saaltink

kleuterschool kwamen, zelfstandi
ger en socialer, terwijl zij ook 
merkte dat de ouders van die kin
deren zich makkelijker opstelden 
tegenover de leidsters.
Handjes uitsteken en iets aggres- 
siever gedragen, was hetgeen Mej. 
Bollier (Bentickschool) opviel, 
maar sommigen zijn daardoor pit
tiger. Anderzijds kunnen anderen 
niet eens spelen, aldus Mej. Bol
lier.
Mevr. van Doom (Nassaukleuter- 
school) tenslotte, viel het op dat 
peuterspeelzaalkinderen geleerd 
hebben in groepsverband te leven 
en dat de taalontwikkeling bij die 
kleuters merkbaar verder gevor
derd was.
Kontakten

Op de vraag of men op de kleuter
school ook werkelijk kontakt had 
met de peuterspeelzalen, antwoord
den alle leidsters behalve een, 
dat ze weinig of geen kontakt had
den.
Tijdgebrek en te grote klassen wa
ren hiervoor vaak de oorzaak. De 
kleuterspeelzaalleidster die wel 
kontakt had was in de bevoorrechte 
positie dat juist boven de kleu
terschool een peuterspeelzaal ge
vestigd was.

Leo Scharff

En bij ruzie?
Dat moet niet te erg worden, want 
dat kan ik niet hébben. We laten 
de kinderen niet elkaar slaan met 
houten dingetjes. Dan treden we 
op.
Dan zeggen we niet: "Dat mag niet," 
maar dan laten we zien dat dat 
pijn doet en dan dat andere kind 
verdriet heeft.
Haar dochtertje

Iets delen met een ander: dat kon 
ze vroeger niet, dat deed ze nooit. 
In 't begin dat ze hier was, dan 
noest zïj het hebben. Nu kan ze 
wel dingen delen met andere kinde
ren. Ook zal ze nooit dingen van 
hier meenemen, want ze weet dat 
het ook van andere kinderen is, 
ook al wil ze het nog zo graag 
hebben. Je kunt zeggen dat ze dit

■telefonisch stelden we deze vraag 
aan een aantal leidsters op kleu
terscholen .
Het was voor alle ondervraagde 
leidsters een feit dat het merk
baar was dat kleuters voordien op 
een peuterspeelzaal hadden geze
ten.
Waaraan was dat merkbaar?
Mej. Dosker (De Bonte Specht) vond 
die kleuters veel bijdehander, 
maar ook onregelbaarder. Mej. v.d. 
Woude (Dr. Rijk Kramer school) 
merkte dat peuterspeelzaalkinde
ren gewend waren zich aan te pas
sen.
Onze vragen overvielen Mevr. Veld
huizen (De Koekoek) en zij vond 
beraad met haar kollega's noodza
kelijk, welk resultaat we helaas 
niet konder aiwachten door tijd
gebrek onzerzijds.
Mej. van Nuy (Zanglijster) vond 
peuterspeelzaalkinderen die op de

„DE STER” voor al uw textiel
bentinckstraat 48 - 68 hoek Gr. v. Prinsterenstraat, Tel.388629 
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In deze buurt zoeken wij: 
een ruimte om samen te wonen. 
Wij, Floor (26) en Leo (25), 
werken in het buurthuiswerk 
en stellen ons voor elk rede
lijk aanbod open.
Huidige adres:
Van Hogendorpstraat 25', 
tel. 12 45 79.

SPEELZAAL HET TREFPUNT SPEELZAAL HET TREFPUNT SPEELZAAL REPELSTEELTJE

Waar, wat & wanneer e.d.

Deze speelzaal is van buurthuis 
Het Trefpunt, gelegen in de 3e 
Hugo de Grootstraat 5.
Ook hier is de peuterleertijd tus
sen de 2 en 4 jaar. Elke ochtend 
is deze speelzaal geopend van 9 
tot 12 uur. Het kost hier ƒ 2,- 
per ochtend. Vaste peuterleidster 
is Annet Dijkman. Het maximale 
aantal kinderen is hier 30. Alle 
verdere informatie kunt u krijgen 
onder nunmer 12 56 95.

Waar, wat & wanneer e.d.

Deze speelzaal is ook gevestigd 
in buurthuis Het Trefpunt, 3e 
Hugo de Grootstraat 5.
De peuter leef tijd schommelt tussen 
2 en 4 jaar. Deze 2e speelzaal van 
Het Trefpunt is pas gestart, voor
lopig alleen nog elke maandag- 
woensdag- en vrijdagochtend van 
9 tot 12 uur.
Het kost ƒ 2,- per ochtend. Meer 
informatie over deze speelzaal 
kunt u krijgen bij Riek Toomstra, 
tel. 12 56 95.

Bij zonderheden

Deze speelzaal is ontstaan op ini
tiatief van Het Trefpunt zelf. Zij 
legt een belangrijk aksent op de 
samenwerking nét de ouders. De ou
ders werken ook hier mee in de uit
voering. In overleg met de ouders 
worden de grote en kleine probleem
pjes van de peuterzaal doorgespro- 
en. Het vrij met elkaar omgaan, 
het sociaal gedrag van de peuters 
wordt als erg belangrijk gezien en 
heeft grote aandacht.

Bij zonderheden

Deze speelzaal wordt volledig 
zelfstandig geleid door een werk-, 
groep ouders. Er is geen vast peu
terleidster. De ouders van de peu
ters doen dit helemaal zelf. Zij 
bepalen in overleg met elkaar welk 
speelgoed, welk prograirma, welke 
regels e.d.
De wachtlijst (waarmee overigens 
alle genoemde speelzalen zitten) 
van de le speelzaal van Het Tref
punt, was de direkte aanleiding in 
deze vorm zèlf te beginnen.

Waar, wat & wanneer e.d.

Deze speelzaal is gelegen in Buurt 
huis De Witte Brug, De Witten
straat 27.
Ook hier zijn de peuters 2 tot 4 
jaar oud. Deze speelzaal is elke 
ochtend geopend van 9 tot 12 uur. 
Voor een hele week kost het ƒ 8,50 
U kunt over deze speelzaal verder 
alle informatie krijgen bij mevr.
P. Gruppen, telefoon 38 74 40.
Bi j zonderheden
Ook deze speelzaal is, evenals de 
speelzaal Pinokkio in het Wester- 
kwartier opgericht door de werk
groep Speelzalen van Het Wijkcen
trum.
Ook hier werkt een vast leidster, 
plus 2 moeders die rouleren. Wat 
de aanpak en opzet betreft, is de
ze speelzaal helemaal te vergelij
ken met de speelzaal Pinokkio. El
ke moeder (en ook vader) mag en 
kan hieraan meedoen, aldus de werk
groep Speelzalen van Het Wijkcen
trum.
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SPEELZAAL ONS HUIS SPEELZAAL PINOKKIO SPEELZAAL JACOB CATSKADE

Waar, wat & wanneer e.d. Waar, wat & wanneer e.d. Waar, wat & wanneer e.d.

Deze speelzaal is van Ons Huis, 
Van Beuningenplein 25.
De leeftijd van de peuters schom- 
melt tussen 2 en 4 jaar. Elke 
ochtend door de week is de speel
zaal geopend van 8.30 tot 12.30 
uur.
Het kost ƒ 8,50 per week. De vas
te leiding is in handen van Pau- 
lie Ouwehand en Jan van Os. Het 
maximum aantal kinderen is 22. 
Verdere informatie via telefoon- 
nurmer 38 87 70 bij voornoemde 
leiding.
Bij zonderheden
Ons Huis organiseert deze speel
zaal can tegemoet te kcmen aan de 
gebleken behoefte uit de buurt, 
gezien de geringe speelruimte en 
cm de moeders de kans te geven te 
werken.
Het doel is het ontwikkelen van 
de relatie met de ander en de mo
torische vaardigheden. Verder wil 
Ons Huis werken aan de verstande
lijke, zintuigelijke en emotione
le ontwikkelingen én het konsen- 
tratievermogen van het kind.

Deze speelzaal is gelegen in het 
gebouw van het "Westerkwartier," 
Van Beuningenplein 3a.
De leeftijd van de peuters vari
eert van 2 tot 4 jaar. Deze speel
zaal is elke ochtend geopend van 
9 tot 12 uur. Het kost f 8,50 per 
week. Alle informatie kunt u ver
der krijgen bij mevr. P. Gruppen, 
telefoon 38 74 40. Deze speelzaal 
kent het maximum aantal kinderen 
van 18.
Bi j zonderheden
Deze speelzaal is opgericht door 
initiatief van de buurt-werkgroep 
Speelzalen van Het Wijkcentrum.
De ouders reqelen deze zelf. Er 
is een vaste leidster, plus elke 
ochtend 2 ouders. Elke moeder (en 
ook vader) is welkon voor deze 
rouleerbeurt.
Op de speelzaal kunnen de kinderen 
spelen met andere kinderen én vaak 
met ander speelgoed en materiaal, 
dan thuis kan, bijvoorbeeld klei, 
fietsjes, plakkerij, water, bal
len.

Deze speelzaal is een intitiatief 
van het zgn. Magdalenaprojekt. Zi'j 
is gelegen aan de Jacob Catskade 
11.
Ook hier zijn de peuters 2 tot 4 
jaar. Deze peuterspeelzaal is el
ke ochtend en middag geopend van 
9.00 tot 14.30 uur. Het maximale 
aantal peuters is 25.
Vaste leidster is Agnes van de 
Pouw. Alle verdere informatie 
kunt u krijgen: tel. 16 99 18.
Bijzonderheden

Van de hierbij opgesomde speelza
len in de Staatslieden/Hugo de 
Grootbuurt, is dit de enige, die 
ook 's middags geopend is.
Maar zoals bij alle speelzalen 
geldt ook hier een wachtlijst. Het 
is daarom verstandig uw peuter zo 
vroeg mogelijk in te schrijven.
Deze tip geldt ook voor andere 
speelzalen. De kosten aan de speel
zaal verbonden, bedragen ƒ 20,- 
per maand.
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DIERENSPECIAALZAAK EN HONDENTRIMSHOP

„DE KANARIE”
GROEN VAN PRINSTERERSTRAAT 4 5 

Telefoon 18 75 12 GRATIS W.C.S.ZEGELS

Speelzaal De Reiger

De informatie over 
speelzaal De Reiger 
kwsm te laat om nog in 
dit nummer te worden 
geplaat st. In het 
volgende nummer van de 
’■"ijkkrant komen we er 
terug.

SPREEKUUR BUITENLANDSE WERK
NEMERS
Iedere dinsdagavond van 19.00 
tot 21.00 uur spreekuur voor 
buitenlandse werknemers in 
NUWLA, Van Beuningenstraat 
141 a, bereikbaar met lijn 
10.

advertentie

ijzerhandel
c j  leerdam

Ijze rw aren , Gereedschappen, 
Groen van Prinstererstraat 
90 -  92 , te l.  384166.

V A N  N O O R D
etectrotechniek 1 

etectnsche huish. apparaten | 
verlichting

2 e  nassaustraat 23- 
tatofoon 1211 BI

STICHTING WUKVOORZIENINGEN
VOOR BEJAARDEN ___
WUKPOST STAATSLIEDEN/FRED. 
HENDRIKBUURT

Van Boetzelaerstraat 49 
Amsterdam - tel. 14 34 14

Bereikbaar:
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van:
9.30 - 11.00 uur.
Hulppost Van Reigersbergen- 
straat 65:
maandag van 9.30 - 11.00 uur.
Wijkpostleiding:
Msj K. Wagenmakers,
Mej. B. Bijma.
VOOR ALLE BEJAARDEN:
Wij bieden hulp aan thuiswo
nende bejaarden, zoals: 
het geven van informatie en 
advies;
het bemiddelen naar instan
ties, en, zo mogelijk, het 
inzetten van vrijwilligers 
voor: huishoudelijke hulp, 
boodschappen doen, het ver
richten van kleine reparaties 
e.d.

VOOR ALLE NIETT-BEJAARDEN:
Iedereen, die als vrijwilli
ger kan en wil meewerken aan 
het bieden van de hierboven 
genoemde hulp. (waaronder: 
huishoudelijke hulp tegen 
vergoeding), is ook van har
te welkcm qp onze wijkpost.

UIT-W IJKERTJES
Kleine annonces: prijs per getik
te regels 60 cent. Op te geven 
aan "De Witte Brug” , Witten- 
straat 27» of telefonisch 3884^7.

Speelzaal DE REIGER 
Van Reigersbergen- 
straat 65 hs. houdt 
zich aanbevolen 
voor speelgoed 
(fietsjes en ander 
goed) dat thuis niet 
meer gebruikt wordt.

Lees onze adverten
tie op pagina 4
FLOOR EN LEO

VOETBALDEIDIJUG 
gevraagd voor 
1 avond in de 
week ong„1 uur 
leiding geven 
aan kinderen» 
Graag bericht 
aan buurthuis 
de Witte Brug, 
de Wittenstr.27
OUDE SPELENDE 
t.v. gevraagd 
met ook 2e net» 
Telo388417

BLOEMSCHIK-KUR- 
S.US in De Witte 
Brug. Nadat de 
eerste kursus 
een groot suk- 
ses is geworden 
start binnen
kort een nieuwe 
Opgaven; de Wit 
tenstraat 27» 
of telo388417
GEMENGDE KURSUS 
avonden: met oo 
a 0 onderwerpen 
als; handarbeid, 
schoonheidsver- 
zorging, E.H„Bo0 
Start van deze 
reeks woensdag 
21 februari in 
De Witte Brug, 
telefoon 388417


