
Speciaal voor vrouwen

Wandelen in het park
Loop mee met onze wandelgroepen en geniet van 

de buitenlucht. Op maandag gaan we naar het 
Rembrandtpark en op woensdag naar het Erasmuspark. 
Neem wat fruit en een drankje mee voor in de pauze.

Maandag 09.30 - 12.00 en woensdag 09.00 -12.00
We verzamelen bij het Vrouwencentrum, aanmelden 

hoeft niet 

Bijeenkomst gezonde voeding
Tijdens een gezond ontbijt wissel je tips en recepten uit en 
ontdek je dat gezond eten niet duur hoeft te zijn. Af en toe 
nodigen we ook een diëtist of andere gastspreker uit. 

Maandag 09.00 - 12.00 in het Vrouwencentrum
Aanmelden hoeft niet

Ontmoeting met ontbijt
Kom gezellig ontbijten en praten met andere vrouwen uit 
de buurt. We beginnen om 09.00 uur maar je mag ook later 

aanschuiven.

Dinsdag 09.00 - 12.00 in het Vrouwencentrum
Aanmelden hoeft niet

Naailes voor beginners
In tien lessen leer je stikken en zomen. Aan het eind van 
de cursus maak je al een tas of schortje en kan je een rok 
inkorten.

Dinsdag en vrijdag 10.00 - 12.00 in het Vrouwencentrum
Aanmelden en meer info bij Khadija, telefoon 06-18191406

Sportles voor vrouwen zonder muziek
Een half uur aerobics en een half uur krachtoefeningen. 
Lekker bewegen dus. De lessen zijn geschikt voor ieder 
niveau en kosten 1 euro per les. 
 
Maandag en woensdag 09.00 - 10.00 in de Tagerijn
Aanmelden hoeft niet

Vrouwenfitnetwerk
Dans, yoga, aerobics, het Vrouwenfitnetwerk brengt 
vrouwen in beweging. Ook oefen je je Nederlands en 
krijg je informatie, bijvoorbeeld over gezondheid. 

Dinsdag doen we vooral aerobics, pilates en yoga. 
Donderdag ligt het accent op (buik)dansen.

Dinsdag en donderdag 09.30 - 10.30 in de Tagerijn
Aanmelden hoeft niet

Kijk ook op
west.combiwelbuurtwerk.nl/west-de-baarsjes

De Tagerijn is de huiskamer van de buurt. Iedereen is welkom en er is van alles te 
doen. Naailessen volgen, tweedehands kleding uitkiezen, eten met buurtbewoners 
en nog veel meer. De meeste activiteiten zijn gratis, soms vragen we een kleine bijdrage. Ook 
vind je in de Tagerijn het buurtteam en de buurtwerkers. In deze flyer zetten we de activiteiten 
op een rijtje, vertellen we wat het buurtteam en de buurtwerkers voor je kunnen doen en stellen 
we je voor aan drie vrijwilligers.

Activiteiten
Weggeeftafel 
Op de Weggeeftafel vind je mooie tweedehands kleding, 
schoenen en speelgoed. Je mag deze spullen zomaar 
meenemen. Spullen brengen mag ook, alles natuurlijk 
schoon en heel.

Maandag en donderdag 14.00 - 16.30 in de Tagerijn
Meer informatie bij Patricia, telefoon 06-27628085

Kinderactiviteiten
Op woensdag- en zaterdagmiddag kunnen kinderen samen 
voetballen, knutselen en andere leuke dingen doen. Voor 
iedereen van 4 tot en met 10 jaar.

Woensdag en zaterdag 13.00 - 15.00 in buurthuis  
Jacob Maris, Columbusplein 253
Aanmelden hoeft niet

Bewegen

Meer bewegen voor ouderen
Blijf fit, ook als je wat ouder bent. De oefeningen doe je 
zittend en zijn zeer effectief. Docent Tiny weet precies 
hoe je het lichaam kan activeren, van de voeten tot de 
hersenen. Kom langs voor een gratis proefles, na afloop kan 
je je inschrijven voor 5,50 per maand.

Maandag 13.00 - 13.45 in de Tagerijn

Pilates
Een effectieve workout waarbij je alle spieren versterkt én 
rekt. Zo wordt je lichaam sterk en soepel. 

Maandag 10.15 - 11.15 in de Tagerijn
Aanmelden bij Annemieke Winder, telefoon 0613247518 en 
e-mail annemieke@vrouwenvooruit.nl

Walking voetbal 50+ mannen
50+ mannen zijn van harte welkom voor een potje walking 
voetbal. Dat is een balletje trappen zonder te rennen. Kan 
je mooi je techniek showen!

Vrijdag 15.30 - 16.30 in de gymzaal van de Tagerijn
Aanmelden hoeft niet

Wandelgroep
Loop mee met onze wandelgroep. We maken steeds 
een andere wandeling door de buurt en de parken. 
Goed voor je conditie en vooral ook gezellig. Na 
afloop nemen we uitgebreid de tijd voor thee en koffie.

Vrijdag 10.00 - 11.00 bij de ingang van de Tagerijn
Aanmelden hoeft niet, wel graag op tijd aanwezig!

Fietslessen 
Nadia en Mahmoud leren je fietsen. Je begint voorzichtig 
op een buurtplein, daarna ga je op straat fietsen. Het 
pakket van 15 lessen kost 30 euro, maar je kunt eerst een 
gratis proefles nemen. Fietsen zijn beschikbaar, een eigen 
fiets is niet nodig maar mag wel. 

Woensdag, vrijdag en zaterdag 09.30 - 10.30, verzamelen 
bij de Tagerijn
Aanmelden is niet nodig

Eten

Eethuys De Ontdekking
Gezellig samen eten en genieten van wereldse smaken. 
Indisch, Surinaams, Hollands, de kookgroepen staan 
garant voor variatie. De drie gangenmaaltijd kost  
5 euro en afhalen mag ook.

Maandag t/m vrijdag 12.00 - 14.00 in de Tagerijn
Reserveren kan bij Ishtar, telefoon 06-85635927

Voedseluitgifte Foor El-Qaar
Foor El-Qaar zamelt voedsel in bij buurtondernemers voor 
mensen die het nodig hebben. Er is brood, kaas, groente, 
fruit en op zondag vis uit Volendam! De voorraad is 
afhankelijk van de giften en kan per keer verschillen.  

Woensdag 16.30 -18.00 en zondag 11.30 - 13.00 in het 
Vrouwencentrum

Soup to go
Begin het weekend met lekkere soep voor thuis! Een 
bakje voor twee personen kost 2 euro.

Vrijdag 15.00 - 18.00 in het Vrouwencentrum

Leren

Nederlandse les 
Wil je je Nederlands verbeteren? Iedere ochtend is 
er Nederlandse les voor beginners. Cursisten worden 
ingedeeld naar niveau. Op vrijdag is er conversatieles voor 
iedereen. 

Maandag t/m vrijdag 09.30 - 11.30 in de Tagerijn
Meer informatie en aanmelden bij Khadija,  
telefoon 06-18191406

Engelse les
Kennis van de Engelse taal is altijd handig, bijvoorbeeld 
op vakantie in het buitenland. In de Tagerijn krijg je les 
van een echte Engelsman. No worries, hij spreekt ook 
Nederlands.

Donderdag 09.30 - 12.00 in de Tagerijn
Meer informatie en aanmelden bij Khadija Alami,  
telefoon 06-86173882

Afterskool
Heb je thuis geen fijne werkplek of vind je huiswerk maken 
lastig? Bij Afterskool kan je rustig werken en krijg je 
begeleiding van jonge coaches. Afterskool is voor jongeren 

tot 18 jaar.

Woensdag 18.00 - 19.30 in het Vrouwencentrum
Aanmelden kan ter plekke

Taal Informatie Punt (TIP)
Heb je een taalvraag? De medewerkers van het Taal 
Informatie Punt helpen je graag.

Donderdag 09.30 - 11.30 inloopspreekuur in de Tagerijn

Digitale les
Weet je niets van computers of vind je het lastig? 
Vrijwilligers helpen je op weg. De aanpak is praktisch: 
mailen, DigiD aanvragen, je leert precies wat je nodig hebt.

Donderdag 13.00 -15.00 en 15.00 -17.00 in de Tagerijn en 
online
Meer informatie en aanmelden bij Perry Blijd,  
telefoon 06-17522150

Creatief & Technisch

Creamiddag
Een kleed borduren, een trui breien, kerstkaarten 

versieren, bij de Creamiddag maak je de mooiste 
dingen. 

Woensdag 13.00 -16.00 in de Tagerijn
Aanmelden hoeft niet 

Naailes voor beginners
In tien lessen leer je stikken en zomen. Aan het eind van 
de cursus maak je al een tas of schortje en kan je een rok 
inkorten.

Donderdag 10.00 - 12.00 in de Tagerijn
Aanmelden en meer info bij Khadija, telefoon 06-18191406

Haken en breien
Wil je leren haken of breien? Ayver leert het je graag. Ook 

met specifieke vragen kan je bij haar terecht, zo kan 
ze je een nieuwe steek leren of uitleggen hoe je in de 
rondte breit. 

Woensdag 13.00 - 15.00 in de Tagerijn
Aanmelden hoeft niet

Klussendienst
Bij de Klussendienst kun je terecht voor kleine reparaties 
aan huishoudelijke apparatuur en elektronica. Kom gerust 
langs, de klussers staan iedere donderdag voor je klaar. Zelf 
klusser worden kan ook, de Klussendienst is dolblij met een 
paar extra handen. 

Donderdag 12.00 - 16.00 in de Tagerijn 
Meer informatie bij Saïd, telefoon 06-42360023



Ideeën om de buurt nog leuker te maken?

Buurtwerk helpt bij de uitvoering
Heb je een idee voor de buurt of wil je een activiteit 
organiseren? De buurtwerkers in de Tagerijn kunnen je 
verder helpen. Bijvoorbeeld bij het indienen van een 
aanvraag voor een buurtbudget of door ruimte beschikbaar 
te stellen in de Tagerijn. Je kunt ze bellen, mailen of 
opzoeken in de Tagerijn. Ook staan ze op verschillende 
dagen met hun koffiekar in de wijk. Gezellig een bakkie 
doen, praten over de buurt en nieuwe plannen smeden. 

Columbusbuurt: Khadija Bouazza, telefoon 06-18191406, 
e-mail k.bouazza@combiwel.nl

Mercatorbuurt: Ranjit Budhu Lall, telefoon 06-28157605, 
e-mail r.budhulall@combiwel.nl

DTG- en Chassébuurt: Judith Pot, telefoon 06-29649684, 
e-mail j.pot@combiwel.nl en
Jessica Melachris, telefoon 06-14624425,  
e-mail j.melachris@combiwel.nl       

Postjesbuurt: Wim Molenaar, telefoon 06-81618762,  
e-mail w.molenaar@combiwel.nl
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Het Buurtteam helpt

De professionals van het buurtteam helpen bij vragen 
over zorg, wonen, meedoen, veiligheid, geld werk en 
gezondheid. Soms is een eenvoudig antwoord genoeg, 
soms is er meer nodig. Samen met jou maken de 
medewerkers dan een plan. Zo nodig schakelen ze ook 
een andere hulpverlener in, uiteraard in overleg met 
jou. Dus heb je een vraag, kom dan langs op een van de 
spreekuren of maak een afspraak, telefoon 020 618 49 52.

Sociaal advocatenspreekuur
Maandag 09.30 - 12.30 in de Tagerijn
Donderdag 15.00 - 17.00 in de Tagerijn

Huisvestingsspreekuur
Vrijdag 13.00 - 16.00 in de Tagerijn

Financieel salon
Donderdag 09.00 - 12.45 in de Tagerijn

Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn het hart van de Tagerijn. Ze schenken koffie, zorgen voor de planten, denken mee bij 
de inrichting en organiseren activiteiten. En dat doen ze met alle liefde. Graag stellen we drie actieve 
buurtgenoten aan je voor.

Sharda geeft naailes

Sharda Nannan is vrijwilliger en 
geeft naailessen voor beginners in de 

Tagerijn en het Vrouwencentrum. 
‘Ervaring is niet nodig’, zegt Sharda. ‘Je leert hier omgaan 
met de naaimachine, stikken en zomen en voor je het 
weet maak je een tas of een schortje. En heeft iemand 
een te lange broek, dan leg ik uit hoe je hem kan inkorten. 
Ik vind het leuk om mensen iets te leren.’

Kraagjes zomen
De liefde voor het naaien heeft Sharda van haar moeder. 
‘Ze was kleermaker in Suriname en kon alle dameskleding 
maken, een jurk voor alledag maar ook een bruidsjurk. In 
een warm land is naaien wel makkelijker, je gebruikt vooral 
dunne stoffen en hoeft bijna niets te voeren. Ik hielp mijn 
moeder met knopen aanzetten en kraagjes zomen, ook 
leerde ik veel door goed naar haar te kijken. Zo lukte het 
me om kleertjes voor mijn pop te maken.’  

Youtube filmpjes
Toen Sharda naar Nederland verhuisde en een gezin 
kreeg kwam er niets meer van naaiwerk. Pas toen ze 
vrijwilliger werd in de Tagerijn en daar naaimachines 
werden aangeschaft laaide het vuur weer op. Nu maakt ze 
de mooiste tassen, babybadjasjes en mondkapjes. ‘Ik ben 
me echt in het naaien gaan verdiepen, soms lig ik in bed 
te bedenken hoe ik iets netjes in elkaar kan zetten. Ik heb 
veel geleerd van youtube filmpjes. Gewoon proberen, dan 
lukt het wel. Je moet natuurlijk wel 
een basis hebben, én veel geduld. 
Maar het is superleuk, ik zit liever 
achter de naaimachine dan voor de 
tv.’

Een bank met kussens, verschillende 
tinten oudroze, je voelt je meteen thuis 

in het Vrouwencentrum aan het Columbusplein. Er is dan 
ook goed over nagedacht, vertelt Ishtar Kroonenberg. 
‘We hebben veel gepraat en buurtbewoonsters hebben 
moodboards gemaakt, het resultaat is prachtig.’

Elke dag zijn er activiteiten in het Vrouwencentrum. 
Ishtar: ‘Alles op initiatief van de vrouwen zelf. Zo kwam 
iemand met het idee voor een ontmoetingsontbijt. 
Als je je kinderen naar school brengt maak je wel een 
praatje, maar dat is toch wat vluchtig, bij het ontbijt leer 
je mensen echt kennen. Het leuke is dat er al pratende 
nieuwe ideeën opkomen. Zo zijn de wandelgroep en 
de bijeenkomsten over gezonde voeding tijdens de 
ontbijtgesprekken ontstaan.’ 

Yoga
Iedereen met een goed idee kan naar het 
Vrouwencentrum komen. ‘We doen dan samen een 
aanvraag voor een buurtinitiatief. Misschien wil je yoga 
geven of een taalcursus. Maar het kan ook zijn dat je 
het leuk zou vinden als iemand een zangkoor start, de 
buurtwerkers zoeken dan een geschikt iemand. Er is veel 
mogelijk, dus kom maar op met je idee!’

Schipper
Behalve beheerder van het Vrouwencentrum is Ishtar ook 
coördinator van Eethuys De Ontdekking in de Tagerijn. 
‘We serveren gerechten uit alle culturen. Collega-
vrijwilligers koken fantastische maaltijden, ik waak over de 
hygiëne en zorg voor voldoende voorraad.’
Kost dat alles niet veel tijd? ‘Thuiszitten is niets voor 
mij. Ik kom uit de zeevaart, als schipper op een groot 
zeilschip was ik altijd onderweg. Toen m’n moeder 
hulpbehoevend werd ben ik hier gaan wonen en werken. 
Door corona stopte m’n werk, de oproep van het 
Vrouwencentrum kwam als geroepen. Het is hartstikke 
leuk, het Vrouwencentrum is voor 
alle vrouwen dus je ontmoet veel 
verschillende mensen. Na veertien 
jaar ken ik eindelijk al m’n buren.’

Perry geeft digitale les

Perry Blijd geeft digitale les. 
Sommige cursisten hebben nog nooit 

van een muis gehoord, anderen kunnen 
al goed overweg met de computer. ‘Maar iedereen kan 
meedoen’, zegt Perry. ‘We bieden hulp op maat: mailen, 
toeslagen aanvragen, je leert wat je nodig hebt. Dat is 
het verschil met computerlessen uit een boek, je leert hier 
alleen nuttige dingen, je wordt zelfredzaam.’

DigiD 
Perry werkt ook mee aan het sociaal inloopspreekuur. 
Hier kan je terecht met allerlei vragen en problemen. 
‘Veel vragen gingen over de computer, organisaties 
werken steeds meer online. Voor kwijtscheldingen en 
zorgtoeslag heb je een DigiD nodig, maar hoe maak je 
die aan? Ook hebben mensen soms wel een mailadres 
maar kunnen ze dat niet gebruiken. Mail openen? 
Geen flauw idee. Ondertussen stromen de mailtjes van 
instanties binnen, dat gaat dus mis. Ik ben toen gestart 
met de computerlessen. Cursisten regelen nu hun eigen 
zaakjes, enthousiast komen ze langs met een brief van de 
Belastingdienst of gemeente: ‘Kijk, het is gelukt!’

Lockdown
Ook tijdens de lockdowns heeft Perry met zijn team van 
vrijwilligers doorgewerkt. Uiteraard op veilige afstand. 
‘We gaven les op het plein en in het park. Of bij mensen 

thuis, die stelden spontaan hun huis beschikbaar! We 
deden er ook een beetje taalles bij, want dat lag ge-
deeltelijk stil. Als je dan een bedankmailtje krijgt in bijna 
perfect Nederlands, ben ik blij. En vooral heel erg trots 
op de vrijwilligers.’

Sociaal inloopspreekuur
Heb je een krappe beurs en wil je graag weten welke 
extra bijdragen je kan krijgen? Begrijp je de brief van de 
gemeente niet? Weet je niet hoe je zorgtoeslag moet 
aanvragen? Voor deze en andere vragen kan je terecht 
op het sociaal inloopspreekuur. De vrijwilligers helpen je 
graag verder. Bij ingewikkelde kwesties verwijzen ze je 
door naar de professionals van het Buurtteam.

Dinsdag 13.00 - 16.00 in de Tagerijn
Woensdag 09.30 - 11.30 in de Tagerijn
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Ishtar beheert het Vrouwencentrum

‘Ik vind het leuk om mensen iets te leren’

‘Kom maar met je idee, er is veel mogelijk’

‘Cursisten regelen nu hun eigen zaakjes’


