Stichting de Bloem
Stichting De Bloem is een vrijwilligersorganisatie. Veel vrouwen zetten zich in om
voor andere vrouwen activiteiten te organiseren. Heb jij een idee voor een
activiteit? Wil je een activiteit organiseren of begeleiden? Wil je meedoen aan
een activiteit? Kom dan langs tijdens de inloop of mail naar
stichtingdebloem@hotmail.com
Onze activiteiten vinden elke week plaats (met uitzondering van de
schoolvakanties) op dinsdag, woensdag en vrijdag in het buurthuis.

Website
Onze website wordt aangepast waarin U alle informatie kan terug lezen. Kijk ook
eens op onze website! www.stichtingdebloem.nl

Adres
Buurtcentrum Oosterpark
Derde Oosterparkstraat 159
1092 CW Amsterdam Oost

Informatie
Voor algemene informatie of ideeën kunt u contact opnemen met Afifa Tadmine
(06 26 57 67 38) of mail naar stichtingdebloem@hotmail.com

We hopen jullie allemaal snel tegen te komen bij een van onze
activiteiten!

Stichting de Bloem
Multicultureel ontmoetingscentrum voor vrouwen

Programma juni 2020

Beste Dames
Dit is onze nieuwe activiteitenkalender van juni 2020. Na ruim 2 maanden
stilstand i.v.m. de coronacrisis starten wij langzaam onze activiteiten weer op.
We moeten ons echter wel aanpassen aan de nieuwe situatie.

Programma juni 2020
Computerles

Dinsdag

DOOR STICHTING DE BLOEM

9, 16, 23 en 30 juni
10:00 – 12:00

Conversatieles

Woensdag

DOOR DE DAMES VAN DE BLOEM

3, 10, 17 en 24 juni
09:30 – 11:30

 Naam noteren

Bewegen in Water

Donderdag

 Er is een maximaal aantal deelnemers per lokaal

DOOR MARLIES

 Volg verder de aanwijzingen van de medewerkers op

IN SPORTFONDSENBAD OOST

Nieuw seizoen begint weer
in september

Creatieve Ochtenden

Vrijdag

DOOR DE DAMES VAN DE BLOEM

5, 12, 19 en 26 juni
09:30 – 12:00

Nieuwe huisregels Buurtcentrum Oosterpark
Buurtcentrum Oosterpark is sinds 2 juni weer geopend voor activiteiten. Wel zijn
de huisregels i.v.m. de coronacrisis aangepast en worden daarbij de richtlijnen
van het RIVM gevolgd. De belangrijkste maatregelen zijn:
 Bij binnenkomst handen wassen

Compensatieregeling Bewegen in Water
Omdat alle lessen van Bewegen in Water tijdens de coronacrisis en voor de rest
van het lopende seizoen zijn vervallen, worden de deelneemsters die een
abonnement voor het hele seizoen hebben afgesloten daarvoor gecompenseerd
in het nieuwe seizoen dat in september weer van start zal gaan. Nader informatie
hierover volgt binnenkort.

Stichting de Bloem hoopt alle deelnemers aan onze activiteiten weer snel en in
goede gezondheid terug te zien!!

Arabisch Alphabet

Vrijdag

VOOR LAAGGELETTERDEN

5, 12, 19 en 26 juni
10:00 – 11:00

Gymnastiek

Vrijdag

DOOR RUBA

Tot nader order afgelast

Spreekuur

Vrijdag

DOOR AFIFA

5, 12, 19 en 26 juni
10.00-11.00

