
Het slot gaat nu echt van de deur. De sleutel wordt omgedraaid.
Op vrijdag 23 mei wordt Het Behouden Huis officieel geopend. Dat gaan we 
uitgebreid vieren. Met onze vele vrijwilligers en sponsors. En op zaterdag
24 mei met alle inwoners van Oudkarspel die hun eigen gemeenschapshuis
een warm hart toedragen.

Zoals gezegd vindt de officiële opening op vrijdagmiddag 23 mei plaats. Dat doen we  
in besloten kring. Want met alle vrijwilligers, sponsors en andere genodigden zitten 
we dan al aardig vol. De openingsceremonie zal worden verricht door mevrouw 
Elvira Sweet, lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Maar een feest is geen feest als u als inwoner van Oudkarspel er niet bij kunt zijn. 
Daarom gaan we op zaterdag 24 mei gewoon door met feesten, voor iedereen van 
jong tot oud. Daarop is ook het programma van die dag afgestemd.

Om 16.00 uur gaan de deuren open. Voor kinderen t/m 9 jaar. Er is voor hen een 
leuk programma samengesteld, zoals schminken en fotograferen in Westfriese 
klederdracht. Ook is er een Rad van Avontuur, speciaal voor deze leeftijdsgroep.
Van 17.30 tot 20.00 uur nemen onze (vaste) huurders het stokje over. Zij geven – 
verdeeld over het gehele pand – voor u demonstraties van de vele activiteiten, die al 
in Het Behouden Huis plaatsvinden – voor alle leeftijdscategorieën. Een uitgelezen 
kans dus voor u om eens met deze  activiteiten kennis te maken en te zien of er iets 
van uw gading bij is. En ongetwijfeld kunt u ook aan een aantal van deze 
demonstraties actief deelnemen.
Om 20.00 uur starten we met een daverende disco voor kinderen van 9 t/m 13 jaar.
Deze disco loopt tot 21.30 uur en is de opmaat voor de feestavond daarna. Ook dan 
met uiteraard veel muziek, in allerlei variëteiten. Met een Rad van Avontuur, 
voorzien van leuke prijzen. Met een Quiz gericht op Het Behouden Huis (dus bereidt 
u maar een beetje voor). En natuurlijk met heel veel gezelligheid. Kortom, u zult én 
kunt zich deze avond niet vervelen.

Wellicht wordt het programma de komende weken nog wat aangepast of aangevuld. 
Kijk op onze website www. hartvanoudkarspel.nl voor de laatste details.
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Wilt u Het Behouden Huis sponsoren met een prijs voor het Rad van Avontuur? 
Bijvoorbeeld gratis voor iemand de ramen lappen, de auto wassen of de tuin 
omspitten? We kunnen nog wel wat leuke of ludieke prijzen in natura gebruiken. 
Neem contact op met Jeroen de Vries, telefoon 06 46 02 23 42 (na 18.00 uur).

Nog even voor de goede orde: Het Behouden Huis heeft geen pinapparaat. Dus 
houdt u rekening met contante betalingen.
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Officiële opening van Het Behouden Huis op 23 mei

Openingsfeest op zaterdag 24 mei



elke week 09.30 – 12.00 Biljartgroepen
elke week t/m 19/5 13.30 – 14.30 Tai Chi Tao – Pieter Gilles
m.u.v. 5/5 en 12/5
elke week tot aan 19.00 – 20.00 EGA afslank- en Begeleidingsgroep  
de zomervakantie – Susan Boddeûs
elke week 20.00 – 23.00 Sjoelclub Het Behouden Huis

13/5 13.30 – 17.00 Klaverjassen – Nico Klaver

20/5 19.30 – 21.30 Postzegelclub 

7/5 – 14/5 – 21/5 09.30 – 11.30 Schilderworkshop Gemengde Techniek
– Dineke van Doorn – (data o.v.v. aantal deelnemers)

elke week t/m 2/7 15.00 – 16.00 Theater/Showmusical 7-12 jr. – Dansstudio Dazzling
16.00 – 17.00 Hip Hop/Streetdance 9-12 jr. – Dansstudio Dazzling

elke week t/m 21/5 19.15 – 20.15 Tai Chi Tao – Pieter Gilles
m.u.v. 7/5
28/5 20.00 – 22.00 Dorpsplatform Oudkarspel (openbare vergadering)

22/5 07.00 – 21.00 Verkiezing Europees Parlement
12/6 – 19/6 – 26/6 09.30 – 16.00 Schilderen met Mary Koekenbier 
elke week 14.30 – 17.00 Biljartgroepen
29/5 – 26/6 – 31/7 18.30 – 21.00 Diner voor alleenstaanden – Zil’s Kitchen
19/6 20.00 – 22.00 Lezing ‘Gezonde Voeding’ – Zilla Bes
elke maand 19.00 – 22.00 Lach-workshops – Paulien Hartog

(bij minimaal 9 deelnemers)

23/5 vanaf 09.00 Rijbewijskeuring – T. Kloosterman (op afspraak)
23/5 14.30 – 17.00 Officiële opening van Het Behouden Huis
elke week 13.30 – 17.00 Biljarten –  Biljartclub (geen nieuwe leden)
elke week t/m mei 13.45 – 15.15 Country-Line dansen – Petra Dehé
9/5 -  16/5 18.30 – 19.45 Knutselen in Het Behouden Huis 

(kinderen vanaf 7 jaar)

24/5 16.00 – 01.30 Openingsfeest van Het Behouden Huis

11/5 en 8/6 15.00 - 18.30 Fris Disco (voor de jeugd van 13-16 jr.)
– Henk Wagenaar

1. In september gaan we starten met wekelijkse damlessen voor de jeugd vanaf 7 jaar.

2. Tijdens de maand juni is er in Het Behouden Huis een min of meer regelmatige 
tentoonstelling van schilderijen van Mary Koekenbier. Loop even binnen om het werk van 
deze veelzijdige kunstenares te bewonderen.

3. Op de website www.hartvanoudkarspel.nl vindt u meer informatie over alle 
bovenstaande activiteiten en ook hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.
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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
T 0226 75 30 63
E  info@behoudenhuisoudkarspel.nl
W www.behoudenhuisoudkarspel.nl
         Het Behouden Huis Oudkarspel

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

ACTIVITEITENAGENDA mei t/m juli 2014

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

bijzonderheden

weekdag en data tijden activiteit – georganiseerd door / onder leiding van

Wilt u dat wij u persoonlijk op de hoogte houden van toekomstige activiteiten in 
Het Behouden Huis?  Stuur dan uw e-mailadres naar 
info@behoudenhuisoudkarspel.nl onder vermelding 
van ‘toezending digitale nieuwsbrief’.

Like our page

wordt vriend van 
Het Behouden Huis

op Facebook


