Nieuws van Het Behouden Huis Oudkarspel
Nieuwsbrief nr. 1 – juli 2013 – Uitgave Stichting Hart van Oudkarspel

Het Behouden Huis aan de Dorpsstraat 850 wordt volop gerenoveerd – Foto Martijn Verkade

Het zal de meesten van u niet zijn ontgaan: Het Behouden Huis staat in de steigers. Doel: er een eigentijds dorpshuis van maken. Het 130 jaar oude gebouw moet immers de plek bij uitstek worden waar de
toneelclub repeteert, waar de schooljeugd feest, waar wordt geknutseld, gesjoeld, muziek gemaakt,
gedanst en waar nog veel meer activiteiten kunnen worden ontplooid. De Stichting Hart van Oudkarspel
wil daar graag voor zorgen.
Het Behouden Huis ondergaat nu een renovatie om te voldoen aan de nieuwste bouwrichtlijnen. Het beeldbepalende gebouw krijgt een nieuwe inrichting met een ruime entree met veel glas en licht, een gezellige
bar, een feest-/film-/danszaal, vergaderzalen, een kantoorruimte, een vaste trap naar zolder voor de cv en
de nodige opslag, moderne geluids- en videoapparatuur. Wij willen er een volwaardig dorpshuis van maken
dat open is van ’s morgens vroeg (inloop met koffie, thee, een praatje, een krantje) tot ’s avonds laat (met
allerlei recreatieve, sociaal/culturele en educatieve activiteiten). Kortom: een steunpunt in de wijk: een
plek waar iedere bewoner graag komt en zich welkom voelt; een plek waar altijd iets te doen is.
Na lang en intensief onderhandelen kreeg de gemeente vertrouwen in onze plannen. Voor een symbolisch
bedrag hebben wij het pand gekocht. De plannen werden bouwtekeningen, wij vonden voldoende geldschieters zodat de aannemer aan de slag kon. Alleen… het beschikbare geld was niet voldoende om al onze
plannen te realiseren. Er moest in het bestek worden gesneden. Wij denken dit echter te kunnen opvangen
met uw hulp. Want al vaker is gebleken dat wij als inwoners van Oudkarspel van aanpakken weten!
Wat vragen wij van u?
Allereerst helpende handen. Wij zoeken vrijwilligers voor schilder-, timmer- en tegelwerk, vrijwilligers die
verlichting kunnen aanbrengen en vrijwilligers die de buitenomgeving kunnen opknappen. Ook hebben wij
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straks veel, heel veel mensen nodig om het gebouw te exploiteren. Wij zoeken daarom niet alleen gastvrouwen en -heren die zich volgens rooster willen inzetten, maar ook mensen die willen helpen bij het
organiseren van een leuke of zinvolle tijdsbesteding voor jongeren en/of ouderen. Ook de administratie en
het onderhoud vragen inzet van vrijwilligers.
Geldzaken
Graag werken wij financieel onafhankelijk. De strikt noodzakelijke renovaties zijn mogelijk gemaakt dankzij
financiële bijdragen van sponsors uit het bedrijfsleven, van particulieren en van de overheid. Fantastisch!
Maar in de toekomst moeten wij onszelf bedruipen. We willen het dorpshuis ook functioneel inkleden en
onderhouden. Daarom zoeken wij donateurs die ons met een jaarlijkse bijdrage steunen. Ook schenkingen*
zijn welkom. Tenslotte vragen wij aan iedereen mee te doen met onze Vomar-actie.
Vomar-actie
De gratis Klant-Is-Koningkaart (KIK) van de Vomar Voordeelmarkt is bij de meesten wel bekend. U kunt er
fijn mee sparen tegen een aantrekkelijke premie van 4%. Maar tegelijk kunt u er onze kas mee spekken.
Hoe gaat dat dan? Heel simpel. Toon bij het afrekenen van uw boodschappen uw KIK-kaart en u steunt
automatisch Het Behouden Huis. U hoeft dus niets bij te betalen en u bent ook niet verplicht spaarpunten
te kopen. Wij helpen u graag met de administratie die daarvoor nodig is. Hebt u nog geen KIK-kaart, dan
regelen wij de aanvraag. Hebt u er wel een, dan zorgen wij ervoor dat de Vomar elk kwartaal een half
procent van uw bestedingen aan ons doneert. Dat kan aardig oplopen zonder dat het u een cent kost!
Wij komen langs
Tot slot. Binnenkort komen we persoonlijk bij u langs om uw medewerking te vragen. Hetzij als vrijwilliger,
hetzij als donateur. Maar in elk geval voor de Vomar-actie. Neemt u liever zelf contact met ons op? Dat kan
met onze voorzitter, de heer A.J. (Anne) Oostenveld via e-mail of via telefoonnummer (0226) 320608.
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Zo ziet Het Behouden Huis er na de renovatie uit
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Schenkingen en legaten zijn fiscaal aantrekkelijk doordat wij een Culturele ANBI-status hebben. Meer informatie
hierover wordt u gaarne verstrekt door onze penningmeester via penningmeester@hbho.nl.
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