Nieuwsbrief 2 – februari 2014

We zijn open
Kom naar de Dorpsstraat 850 en laat u verrassen.
De koffie staat klaar.

Het Behouden Huis staat in steigers. Weet u het nog? Zo begon onze eerste
nieuwsbrief van juli 2013. Dat was de start voor een grondige opknapbeurt van
het 130 jaar oude schoolgebouw.
Nu bijna zes maanden later is de buitenkant van Het Behouden Huis weer voor een
groot deel teruggebracht in de stijl die past bij dit historisch monument. In dezelfde
periode is de binnenkant volledig gerenoveerd en omgetoverd tot een verrassend
mooi en smaakvol interieur. Een eigentijds gemeenschapshuis voor Oudkarspel met
veel multifunctionele lokalen voor allerlei recreatieve en sociaal-culturele
activiteiten. Met een ruime hal die via een grote glazen pui uitkijkt over de groene
weilanden rondom Het Waardje.
Deze hal met zijn gezellige bar is bij uitstek de ontmoetingsplek voor iedere inwoner
van Oudkarspel. Wij nodigen u heel graag uit om gewoon eens bij ons binnen te
lopen tijdens de openingsuren ‘s morgens of ‘s middags. Zomaar voor een praatje.
Of om de krant te lezen onder het genot van een lekkere kop koffie of thee. Of neem
uw iPad mee, want er is gratis WiFi. Kortom, in het West-Fries heet dat dus
koppiestoid - konkeltoid. Laat u verrassen! Het Behouden Huis is er voor u.
Vrijwilligers
Onmogelijk om in een halfjaar een gebouw volledig te strippen en weer op te
bouwen? Niet als je over vrijwilligers uit Oudkarspel beschikt. Ongelofelijk wat zij in
die korte tijd gepresteerd hebben. Als puinruimer, metselaar, tegelzetter, elektromonteur, timmerman, schilder of schoonmaker. Wat een enthousiasme en vooral
wat een vakmanschap!
En nu, na de verbouwing, zijn er weer nieuwe vrijwilligers actief. Vrijwilligers voor
het beheer, het onderhoud en de coördinatie van alle activiteiten. Vrijwilligers die
als gastvrouw of gastheer niet alleen voor uw kopje koffie zorgen, maar die er ook
op toezien dat met de soms grote verscheidenheid aan gebruikers en bedrijvigheden
alles rimpelloos verloopt. Zij zijn ons visitekaartje.
Mensen die in een organisatie de handen uit de mouwen willen steken heb je nooit
genoeg. Dus hebt u zin om af en toe iets voor uw eigen gemeenschapshuis te doen?
Meldt u bij een van onze gastvrouwen of gastheren of bel even naar 0226 75 30 63.
U bent meer dan welkom.
Nog meer prijzende woorden
Naast onze vrijwilligers zijn er ook veel andere mensen die soms letterlijk hun
steentje aan Het Behouden Huis hebben bijgedragen. De rij van sponsors uit het
bedrijfsleven en de overheid is best indrukwekkend. En die van heel veel particuliere
donateurs evenzo.
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We zijn uiteraard al flink aan de slag om door het aantrekken van
steeds meer activiteiten en bezoekers te zorgen voor een solide
huishoudboekje in de toekomst. Maar zeker in de aanloopperiode
kunnen wij uw extra steun als donateur heel goed gebruiken. Help ons
de droom, die enkele jaren geleden in klein comité begon, in stand te
houden: een mooi, veelzijdig en warm gemeenschapshuis voor u,
midden in het hart van Oudkarspel.
Wat is er te doen?
Het Behouden Huis is een ontmoetingsplek. Het is ook een plek waar
het behoort te bruisen van activiteiten. Dat lukt al heel aardig, zo kort
na de opening. Loopt u maar eens door de agenda voor de komende
maanden, verderop in deze nieuwsbrief. Er zit ongetwijfeld een
activiteit tussen, die u interesseert of waaraan u wilt deelnemen.
Best al een flinke lijst. Maar we zijn nog lang niet tevreden. We zitten
nog boordevol ideeën en plannen. En bent u op zoek naar een
geschikte ruimte voor úw ideeën en plannen, privé of zakelijk? Neem
contact met ons op. We beschikken over een grote variëteit aan
mogelijkheden. Daar is bijna altijd een mogelijkheid bij, die u past.

2014

Hoe houden wij u op de hoogte?
Door middel van onze nieuwsbrief natuurlijk.
Wij zorgen ervoor dat hij van tijd tot tijd bij u in
de bus valt. Door persberichten en advertenties
in de plaatselijke media, zoals het Langedijker
Nieuwsblad. En uiteraard door onze eigen
website. Wanneer u even kijkt op
www.behoudenhuisoudkarspel.nl, vindt u
uitgebreide en actuele informatie over alle
activiteiten, over onze organisatie en over hoe u
ruimte bij ons kunt huren en reserveren.

Helaas hebben wij maar beperkte ruimte in onze nieuwsbrief. Daarom hebben wij
het grootste gedeelte van onze activiteiten voor u samengevat in de tabel op
pagina 3. Daarin staat ook vermeld hoe u nadere informatie over een bepaalde
activiteit kunt verkrijgen. Op een kleine selectie van andere activiteiten gaan wij
hieronder en op pagina 4 wat uitvoeriger in.

Knutselen in Het Behouden Huis
Al sinds de opening van Het Behouden Huis een groot succes. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen zich hier uitleven in het maken van de
leukste en mooiste dingen. Met figuurzaag, schaar of naaimachine. Een heel team van vrijwilligers staat elke vrijdagavond
(behalve op 28/2 en 2/5) van 18.30 tot 19.45 uur klaar om uw kinderen te helpen bij de kneepjes van het vak. En het geheel
wordt op deskundige wijze gecoördineerd door Corrie Beers. De kosten bedragen € 1,50 per kind per keer. Opgeven kan op de
avond zelf of via hobbyclub@behoudenhuisoudkarspel.nl.
Biljarten in Het Behouden Huis
Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (van 09.30 tot 12.00 uur) zoekt de grote biljarttafel midden in de hal nog een aantal
spelers of speelsters die daarop met elkaar de keu willen kruisen. Kriebelt het biljartbloed bij u? Geeft u dan op bij Hans Quax,
telefoon 06 29 35 59 19 of e-mail hans.quax@hbho.nl.
Klaverjassen
Een gemeenschapshuis zonder klaverjassen? Dat kan niet. Daarom willen we graag dat elke 1e dinsdag van de maand Het
Behouden Huis volloopt met enthousiaste klaverjassers. De eerste ‘wedstrijd’ staat gepland op 11 maart van 13.30 tot 17.00 uur.
Ga de uitdaging aan. Voor meer informatie kunt u terecht bij Nico Klaver (T 0226 31 24 29 of E klaverng@gmail.com).
Sjoelen
Om in de sportieve sfeer te blijven: Er kan ook gesjoeld worden in Het Behouden Huis.
Bij de Sjoelclub Het Behouden Huis op elke maandagavond van 20.00 tot 23.00 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Aanmelden bij Arie-Jan Jonker (T 0226 31 46 55).
Maar ook op bijvoorbeeld de ochtenden is er wellicht ruimte voor enthousiaste sjoelers of nieuwe sjoelclubs. Neem het initiatief.
Koken door Kids
Ook beroemde koks zijn klein begonnen. Dus koks in de dop opgelet! Ben je tussen 9 en 12 jaar oud, dan kun je samen met Zilla
Bes van Zil's Kitchen dit keer heerlijke cup cakes maken. In de voorjaarsvakantie op vrijdagmiddag 28 februari van 14.00 tot 16.00
uur. (lees verder op pagina 4)
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weekdag en data
maandag
elke week*
t/m 19/5
elke 2e maandag
van de maand
t/m 12/5
10/3 – 31/3

tijden

activiteit

L = onder leiding van
O = organisatie

13.30 - 14.30

Tai Chi Tao

O Pieter Gilles

13.30 - 15.30

Cursus
‘Schrijf uw eigen
levensverhaal’
Mandala’s Tekenen
vervolgcursus

L Ineke de Morée
O WPW**

informatie en contact

L Peter v.d. Meulen
O Praktijk
‘De Nieuwe Aarde’

W www.taichitao-pietergilles.nl
E info@taichitao-pietergilles.nl
W www.wonenpluswelzijn.nl
E t.devries@wonenpluswelzijn.nl
T 0226 31 80 50 (Tineke de Vries)
W www.wonenpluswelzijn.nl
E t.devries@wonenpluswelzijn.nl
T 0226 31 80 50 (Tineke de Vries)
E ringelberg001@hetnet.nl
T 0226 34 21 95
W www.praktijkdenieuweaarde.nl
E ppvandermeulen@gmail.com
T 06 15 00 22 65

L

Nina van Roeden
ex-wereldkampioen
kickboksen
O Philatelica Ver.
Langedijk e.o.

E hverp@xs4all.nl (H. van Erp)

19.30 - 21.30

Cursus
‘Power Zelfverdediging
voor meiden’
Postzegelclub

19.30 - 21.30

EHBO

L Petra Mul-Zeeman
O KNV EHBO afd.
Langedijk

E edwin.mul@hetnet.nl
T 0226 31 88 68

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
19.15 - 20.15

O Dansstudio Dazzling
Kid’s Dance 4-6 jr.
Hip Hop/Streetdance 7-8 jr.
Theater/Showmusical 7-12 jr.
Hip Hop/Streetdance 9-12 jr.
Tai Chi Tao
O Pieter Gilles

20.00 - 22.00

Dorpsplatform
Oudkarspel

openbare
vergaderingen

12/3

20.00 - 23.00

Hoe maak ik de tuin
vogelvriendelijk ?

L Klaas Bart
O Vogelwerkgroep
Tringa

donderdag
20/2

20.00 - 22.30

Spirituele avond

L

Diana Buter

elke maand

19.00 - 22.00

Lach-workshops
(onder voorbehoud)***

L

Paulien Hartog

vanaf 09.00

L

13.30 - 17.00
13.45 - 15.15

Rijbewijskeuring
(op afspraak)
Biljarten (geen nieuwe leden)
Country-Line dansen

11.00 - 17.00

Spirituele Familiebeurs

L Nicole van Olderen
O Nicky’s Place

elke week tot aan
de zomervakantie
24/2 – 10/3 – 24/3
14/4 – 28/4
dinsdag
start 4/3
(totaal 8 lessen)
elke 3e dinsdag
van de maand
18/2 t/m 20/5
1e en 2e dinsdag
van de maand
t/m 15/4
woensdag
elke week t/m 2/7
(de eerste twee
tijden alleen bij voldoende deelname)
elke week*
t/m 21/5
5/3 – 28/5 – 27/8
– 8/10 – 19/11

vrijdag
28/2 – 24/3 – 25/4
en 23/5
elke week
elke week
t/m mei 2014
zondag
13/4

13.30 - 15.45

19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

17.00 - 18.00

L

Tiny PolandGrootjes
O WPW**
L Susan Boddeûs

EGA afslank- en
begeleidingsgroep
Meditatiecursus

* m.u.v. maandag 21/4, 28/4 en 5/5 en woensdag 30/4 en 7/5

T. Kloosterman
(arts)
O Biljartclub
L Petra Dehé
O WPW**

T 0226 31 54 71 (A.J. Duineveld)

W www.dazzling.nl
E info@dazzling.nl
T 0229 26 63 13
W www.taichitao-pietergilles.nl
E info@taichitao-pietergilles.nl
W www.dorpsplatformslangedijk.nl
E mmvdende@hotmail.com
T 06 22 99 31 67 (Marianne van der Ende)
E hermwolfswinkel@quicknet.nl
T 0226 31 54 59 (Herman Wolfswinkel)

W https://sites.google.com/site/dianabuter/
E dianabuter@gmail.com
E paulienhartog@ziggo.nl
T 0226 31 26 96 / 06 40 93 34 85
T 072 572 66 05
T 0226 31 37 66 (J. Platschorre)
W www.wonenpluswelzijn.nl
E t.devries@wonenpluswelzijn.nl
T 0226 31 80 50 (Tineke de Vries)
W www.nickysplace.nl
E nickysplace@gmail.com
T 023 532 10 09 / 06 41 04 15 09

**WPW = Stichting Wonen Plus Welzijn Langedijk
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*** minimaal 9 deelnemers

De kosten bedragen € 5,00 per kind. Wil je zeker zijn van een plekje, vul dan gauw
het inschrijfformulier in, dat je vindt op de balie in Het Behouden Huis. Maar je kunt
je ook opgeven via www.zilskitchen.nl of tot een dag van tevoren bellen met Zilla
(T 06 53 43 19 73).

Deze nieuwsbrief is gesponsord
en gedrukt door
Finesse Druk Nr. 58 te Alkmaar
Bij de foto’s
Op de voorpagina:
- ontmoetingsruimte
- bar
- lokaal 5 (kantoor)
- lokaal 1
Op pagina 3:
- knutselen in Het Behouden Huis
- voorzijde van het gebouw

Rommelmarkt
Rommelmarkt, Vlooienmarkt of Snuffelmarkt? Eén ding is zeker, het wordt heerlijk
snuffelen tussen al die leuke spullen. Voor jong en oud. Op zaterdag 15 maart van
13.00 tot 17.00 uur in Het Behouden Huis. Komt u ook? De entree is € 1,50 per
persoon inclusief een consumptiebon. Kinderen mogen gratis naar binnen.
En voor de ‘verkopers’? Je kunt al voor € 3,00 een tafel (120x60 cm) huren om je
spullen op uit te stallen. Een eigen kleedje op de grond mag ook. Dat kost maar
€ 1,00.
Je kunt je aanmelden bij Patricia Oostenveld (E patriciaoostenveld@quicknet.nl).
Voor kinderen onder de acht jaar is begeleiding van een ouder gewenst.
Gezond eten
Een onderwerp, dat op dit moment in het middelpunt van de belangstelling staat. En
terecht. Want voeding is een wezenlijk onderdeel van een gezonde levensstijl.
Op donderdag 6 maart gaat Zilla Bes van Zil's Kitchen uitgebreid in op een aantal
aspecten van gezond eten. Haar lezing begint om 20.00 uur en eindigt om 21.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.zilskitchen.nl of op onze eigen website.

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 feestdagen zijn we gesloten (behalve als
er activiteiten zijn).

Paasworkshops
Nog even onder voorbehoud en afhankelijk van het aantal deelnemers, maar op
dinsdag 15 april en woensdag 16 april is het bij ons vanaf 20.00 uur al een beetje
Paasfeest. Want dan houdt Lia van Niel haar bekende Paasworkshops. U kunt u bij
haar aanmelden via E lia.van.niel@quicknet.nl of T 0226 31 32 63.

GRATIS

W
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
de Stichting Hart van Oudkarspel.

Klassenfeesten
Op 22 februari en op 1, 7, 15 en 21 maart worden in Het Behouden Huis een aantal
besloten klassenfeesten gehouden (van 19.30 tot 22.30 uur). Wij vermelden dat
graag even. Want het geeft aan dat in Het Behouden Huis niet alleen plaats is voor
educatieve, sportieve of culturele evenementen, maar dat het ook de geschikte plek
is voor een feestelijke bijeenkomst of voor een vergadering – al of niet besloten.

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.

Verkiezingen

Ook schenkingen en legaten zijn
welkom. Deze zijn fiscaal aantrekkelijk doordat wij een Culturele ANBIstatus hebben. Neem voor meer
informatie contact met ons op via
penningmeester@hbho.nl.

Ook de overheid weet ons te vinden. Vroeger vervulde Het
Behouden Huis al vaak de functie van lokaal stembureau. Die traditie
zetten we in het nieuwe gebouw voort.
Dus bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 op woensdag 19 maart
en bij de Verkiezing Europees Parlement 2014 op donderdag 22 mei
is Het Behouden Huis bijna de gehele dag open (van 07.00 tot 21.00
uur) om u de mogelijkheid te bieden daar uw stem uit te brengen. Maak er gebruik
van. En het biedt u de kans om gelijk even rond te kijken.

Het Behouden Huis
Dorpsstraat 850
1724 NV Oudkarspel
T 0226 75 30 63
E info@behoudenhuisoudkarspel.nl
W www.behoudenhuisoudkarspel.nl
Het Behouden Huis Oudkarspel

We zijn open
Daarmee begonnen we deze nieuwsbrief. Maar hoewel Het Behouden Huis al volop
in bedrijf is, hoort bij zo’n prachtig gebouw uiteraard ook een echte, officiële
opening. Als alles goed gaat – want er moet nog heel wat gepland, geregeld en
geschaafd worden – gebeurt dat in april of mei. De exacte datum is nog niet bekend.
We houden u natuurlijk op de hoogte.
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