
Het warme Hart van Oudkarspel. Dat is het motto van Het Behouden Huis. U vindt 
het ook op de achterkant van deze nieuwsbrief.
Vanaf de start in januari van dit jaar hebben wij eraan gewerkt dit motto waar te 
maken. Het Behouden Huis moet een warme ontmoetingsplek zijn voor alle 
inwoners van Oudkarspel en zijn omgeving. 

Het is natuurlijk aan u om vast te stellen of ons dat al een beetje gelukt is. Wij 
hebben intussen wel gemerkt dat bij velen van u de 'liefde' wederzijds is. De club 
van 'Vrienden van Het Behouden Huis' groeit gestaag. Maar hij mag van ons best 
nog een heel stuk groter worden. Want bij de vele activiteiten die al in Het 
Behouden Huis plaatsvinden en bij de vele plannen die wij nog hebben is elke 
ondersteuning welkom. 
Dus wanneer ook u Het Behouden Huis een warm hart toedraagt, word Vriend of 
Vriendin.
Vraag ons om uitgebreide informatie over het lidmaatschap via de telefoon 
(0226 75 30 63) of met een e-mail aan info@behoudenhuisoudkarspel.nl.
Houd samen met ons Het warme Hart van Oudkarspel kloppend.

Een nieuw seizoen
De (betrekkelijke) rust van de vakantiemaanden is voorbij. U ziet het aan de foto’s 
hiernaast: De bel op de bar staat weer klaar om te rinkelen voor de koppiestoid – 
konkeltoid. De discobal in de grote zaal gaat opnieuw zijn rondjes draaien.De 
biljartkeuen zijn al netjes in het gelid gezet. Kortom, het is tijd voor een nieuw 
seizoen. Een seizoen boordevol activiteiten. Oude bekenden komen terug. Nieuwe 
plannen staan op stapel.
Hieronder en op de volgende pagina leest u wat meer bijzonderheden over een 
aantal van deze activiteiten. Interesse om deel te nemen? Kijk op onze website 
www.behoudenhuisoudkarspel.nl. Daar vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Jeugdactiviteiten
Uiteraard gaan we door met het succesnummer 'Knutselen in Het Behouden Huis'. 
Ieder vrijdagavond van 18.30 tot 19.45uur kunnen kinderen van 7 jaar en ouder hun 
creatieve talenten weer uitleven met allerlei leuke knutselmaterialen en 
hobbygereedschap.
Een andere oude bekende is 'Koken door Kids' onder leiding van Zilla Bes. Zij heeft in 
het nieuwe seizoen alvast twee data gepland (op donderdag 16 oktober en dinsdag 
23 december van 14.00 tot 16.00 uur) om kinderen tussen de 9 en 12 jaar oud met 
de kneepjes van het culinaire vak kennis te laten maken.
Ook deze kent u nog: 'Theater/Showmusical' en 'Hip Hop/Streetdance', 
georganiseerd door Dansstudio Dazzling op elke woensdagmiddag.
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
de Stichting Hart van Oudkarspel.

U kunt deze Stichting en dus ook Het 
Behouden Huis steunen als donateur 
door periodiek of incidenteel uw 
bijdrage over te maken naar 
rekening NL64 RABO 0169 9354 34.

Ook schenkingen en legaten zijn 
welkom. Deze zijn fiscaal aantrekke-
lijk doordat wij een Culturele ANBI-
status hebben. Neem voor meer 
informatie contact met ons op via 
penningmeester@hbho.nl.

Dorpsstraat 850 
1724 NV Oudkarspel
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Het Behouden Huis

Onze openingstijden voor de 
koppiestoid - konkeltoid  zijn:

Maandag t/m vrijdag
10.00 - 11.30 uur
15.00 - 16.30 uur

Op zaterdag, zondag en op  feest-
dagen zijn we gesloten (behalve als 
er activiteiten zijn).

Het Behouden Huis heeft geen pin-
apparaat. Dus houdt u rekening met 
contante betalingen.

W 
GRATIS

Wilt u informatie over onze activiteiten regelmatig digitaal toegestuurd 
krijgen? Zend dan even een mailtje naar info@behoudenhuisoudkarspel.nl 
onder vermelding van ‘toezending digitaal nieuws’. 
U helpt ons dan enorm bij het opzetten van een adressenbestand.
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Tai Chi Tao Muzieklessen
EHBO Meditatiecursus
Postzegelclub Heldere Gesprekken
Haak- en Breihuis Coachgesprekken
EGA afslank- en begeleidingsgroep Tekenen en Schilderen
Biljartgroepen Mandela's  Tekenen
Dorpsplatform Oudkarspel Schrijf uw eigen levensverhaal
Rijbewijskeuring  Country-Line dansen
Klaverjassen Spirituele Familiebeurs
Sjoelclub Het Behouden Huis Rommelmarkt
Yoga/Pilates Bloemschikken
Voeding & Gezondheid (lezingen) Mindfulness/training/coaching

Op woensdag 5 november houden we – ook met het oog op Sint Maarten – een 
workshop 'Pompoen Versieren' en op 10 december een workshop 'Vogelvoeder 
Buitenkunst', waarbij je mooie vogelvoerdecoraties leert maken voor in de 
wintertuin.
Damkampioen worden? Op vrijdagmiddag 19 september starten we met een serie 
Damlessen onder leiding van ervaren dammers voor de basisschooljeugd vanaf 7 
jaar. Meld je snel bij ons aan.
En natuurlijk besteden we in Het Behouden Huis aandacht aan Sinterklaas (op 
zaterdag 22 november) en Kerstmis ( op woensdag 17 december). Ook worden er in 
het najaar weer een aantal Disco's en een Rommelmarkt georganiseerd.

Pardon, wat zegt u?
We worden ouder en ons gehoor wordt minder. Daarvoor zijn hulpmiddelen 
beschikbaar. Maar vaak helpt het al elkaars lichaamstaal beter te verstaan. Op 
zaterdag 20 september starten we met een cursus Gebarentaal onder leiding van 
een gediplomeerde audiotolk. Lees meer over dit zinvolle initiatief op onze website.

Mixed Media
In de eerste drie weken van november geeft kunstenares Dineke van Doorn een 
workshop Mixed Media. Zij leert u in drie lessen een prachtig en kleurrijk schilderij 
te maken met bekende technieken als collage, schilderen en stempelen. Probeer het 
eens. U zult versteld staan van het resultaat. En wellicht heeft u nog ergens een 
plaatsje vrij aan de wand van uw woonkamer voor dit eigen kunstwerk. Voor meer 
informatie en de exacte data kijk op www.behoudenhuisoudkarspel.nl.

Onze nieuwsbrief is te kort om alle activiteiten uitvoerig te belichten. Daarom 
hieronder een korte opsomming van de overige al gepande activiteiten. Meer 
bijzonderheden hierover staan op onze website www.behoudenhuisoudkarspel.nl.

En als u toch op de website bent, kijk dan ook even naar de informatie over de 
cursus Tekenen en Schilderen die in september start onder leiding van Theresia 
Prud’homme de Lodder.

EXPOSITIE
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