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Een nieuw seizoen
Weer boordevol activiteiten

Het Behouden Huis heeft rond eind juni van dit jaar zijn eerste echt volledige
activiteitenseizoen afgesloten. Het is daarom goed om bij het begin van het
nieuwe seizoen eerst eens even terug te blikken.
Want de afgelopen periode was – soms met wat vallen en opstaan – leerzaam voor
ieder, die daarbij direct betrokken was. Hoe zet je goede ideeën – en die waren er
veel – om in een aantrekkelijk evenement? Hoe organiseer je de daarvoor
benodigde menskracht en middelen? Hoe krijg je het financiële plaatje kloppend?
Hoe realiseer je voldoende publiciteit, zodat iedereen, die mogelijk in een
evenement of activiteit geïnteresseerd is ook daadwerkelijk weet wat er te gebeuren
staat en hoe hij of zij zich kan aanmelden?
Er zijn op al deze gebieden flinke stappen gemaakt, mede of eigenlijk vooral door de
geweldige inzet en het grote enthousiasme van onze vrijwilligers. Voor het nieuwe
seizoen kunnen we hierop verder bouwen.
Wat u in dit nieuwe seizoen weer aan activiteiten van ons kunt verwachten, vindt u
in grote lijnen op de achterpagina van deze nieuwsbrief. Nu eerst iets over onze
publiciteit.
Publiciteit
Het is voor u belangrijk dat u tijdig door ons geïnformeerd wordt over activiteiten in
Het Behouden Huis, waaraan u of mogelijk ook uw kinderen kunnen of willen
deelnemen. Natuurlijk zetten wij daarvoor bijna alle beschikbare middelen in, zoals
deze nieuwsbrief, persberichten in het Langedijker Nieuwsblad of De Koerier, posters
van een evenement op een aantal geselecteerde locaties in de gemeente of soms
sandwichborden op straat bij de ingang van het dorp.
Maar veruit de meest effectieve manier om u snel te informeren is – in deze tijd van
laptop, tablet en smartphone – het gebruik van digitale media. Voor een goed
functioneren van deze media hebben wij echter wel een beetje uw hulp nodig.
Allereerst is er onze website – www.behoudenhuisoudkarspel.nl – waarvan u
hiernaast een kleine collage ziet. Deze website biedt u onder meer een
activiteitenkalender voor het hele seizoen (voor zover bepaalde data al definitief
vastgelegd kunnen worden) en geeft u van elke activiteit een uitgebreide
beschrijving samen met de benodigde contactgegevens voor een makkelijke
aanmelding. Zet www.behoudenhuisoudkarspel.nl in uw favorieten!
Wij hebben als Het Behouden Huis Oudkarspel ook onze eigen Facebookpagina.
‘Like’ deze pagina en deel hem eventueel met uw vrienden.
En dan is een derde en wellicht nog sneller en gemakkelijker medium voor u: e-mail.
Met onze nieuwsvoorziening via e-mail brengen wij u - à la minute - op de hoogte
van voor u interessant activiteiten in Het Behouden Huis. Het enige dat u hoeft te
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doen is ons eenmalig een mail sturen – via info@behoudenhuisoudkarspel.nl – met
vermelding 'nieuwsbrief' en wij zetten u op onze mailinglijst.
Activiteiten
Ook in het nieuwe seizoen zijn er weer volop activiteiten in Het Behouden Huis.
Sommige zijn nieuw, andere hebben ook het afgelopen seizoen al bewezen op veel
interesse van de deelnemers te kunnen rekenen. Hieronder vindt u een overzicht
per categorie van de activiteiten die al voor de komende seizoenperiode gepland
staan. U bent geïnteresseerd in een of meerdere van deze activiteiten? Kijk dan op
onze website www.behoudenhuisoudkarspel.nl voor meer details.

Welzijn
EGA afslank- en begeleidingsgroep
EHBO
Weight Watchers
Psych-K
Mindfulness
Deugdenyoga
Pilates
Tai Chi Tao
Yama yoga
Biodanza
Het Diner
Cultuur en amusement
Country-Line dansen
Gitaarlessen
BehoudenHuisBieb
Hobby en creativiteit
Beeldhouwen (cursus)
Haak- en Breihuis
Bloemschikken (cursussen)
Kerstkaarten maken (cursus)
Pompoenen versieren
Postzegelclub
Educatie
Computerlessen voor senioren
Visagie (cursus)
Politiek en samenleving
Dorpsplatform Oudkarspel

In Het Behouden Huis zijn regelmatig
exposities van (amateur)kunstenaars
uit onze regio.
Van september t/m november
exposeert Ermina Schaeffer-Bolt haar
schilderijen in de Grote zaal.

Sport en spel
Sjoelclub Het Behouden Huis
Biljarten
Klaverjassen
Bingo voor senioren

Zin in ’zomaar een praatje’? Of trek
in een kopje koffie of thee? Loop
dan eens bij ons binnen! We zijn
hiervoor open van
maandag t/m vrijdag
09.30 - 12.00 uur
13.00 - 16.30 uur

Natuur en milieu
Rondvaart bij het Waardje
Diensten
Repaircafé
Rijbewijskeuring

Het Behouden Huis heeft geen pinapparaat. Dus houdt u rekening met
contante betalingen.

Evenementen en markten
High Tea
Lady's Day
Rommelmarkt
Burendag
Korendag
Koningsdag
Spirituele beurs
Literaire route
Kunstmarkt

GRATIS

W
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
de Stichting Hart van Oudkarspel.
U kunt deze Stichting en dus ook Het
Behouden Huis steunen door een
bijdrage over te maken naar rekening
NL64 RABO 0169 9354 34.

Voor de jeugd
Koken voor kids
Knutselen (voor kinderen vanaf 7 jaar)
Knutselen (voor kinderen van 4 tot 7 jaar)
Kerstworkshop
Maxi en Mini Disco
Pompoenen versieren

Ook schenkingen en legaten zijn
welkom. Deze zijn fiscaal aantrekkelijk doordat de geliëerde Stichting
Behoud Cultureel Erfgoed Oudkarspel
een Culturele ANBI-status heeft.
Neem contact met ons op via
info@behoudenhuisoudkarspel.nl.
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Ruimte huren
Bent u op zoek naar (extra) vergaderruimte of ruimte voor het geven van uw
cursussen, workshops of andere evenementen?
Bel ons dan of neem contact met ons op via info@behoudenhuisoudkarspel.nl.
Want Het Behouden Huis beschikt over meerdere grote en kleinere lokalen, die ook
in combinatie met elkaar gebruikt kunnen worden. Verder is er een professioneel
ingerichte keuken voor de verzorging van maaltijden of catering.
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