Een nieuw seizoen in Het Behouden Huis Oudkarspel

weer boordevol activiteiten

augustus 2016

BehoudenHuisBieb
De BehoudenHuisBieb is de plek waar je boeken kunt delen, omruilen of uitwisselen met anderen.
Neemt je een nieuw boek mee? Dan betaalt je 1 Euro voor de boekenpot. En wanneer je wilt, breng je
het boek na het gelezen te hebben weer terug om er anderen een plezier mee te doen.
We hebben intussen al een aardig bestand aan boeken opgebouwd. Dus loopt tijdens de openingstijden
eens binnen om te kijken of er een interessant boek voor je bij is.

BehoudenVaart rondvaarten
In de maanden september en oktober organiseren wij weer elke zaterdag om 14.00 uur onze historische
boottochten langs Oudkarspel en het natuurgebied rondom het Waardje o.l.v. een ervaren gids. De
kosten bedragen 5 euro inclusief een kopje koffie. Kijk op onze website voor meer informatie en wijze van
aanmelden. Voor groepen zijn afzonderlijke afspraken mogelijk.

Biljarten
In Het Behouden Huis zijn meerdere biljartgroepen actief.
Ook zin om het groene laken (weer eens) te testen? Tijdens de openingsuren van Het Behouden Huis is
het al mogelijk een partijtje te spelen voor 3 euro per uur. Reserveren voor een bepaalde tijd kan ook.

Disco- en Filmavonden

DISCO

Ook in het nieuwe seizoen worden er weer regelmatig Disco- en Filmavonden voor de jeugd t/m 13 jaar
georganiseerd. Voor de nog wat kleineren zijn er ook discomiddagen. Wij informeren je tijdig over het
programma.

Haak- en Breihuis
Samen haken en breien is gezellig. En je hebt nog leuke contacten ook. Je kunt patronen uitwisselen,
ideeën opdoen, elkaar dingen leren en elkaar inspireren.
Dat is het idee achter het Haak- en Breihuis, elke vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur.
Oefenmateriaal is aanwezig en je betaalt alleen voor het kopje koffie (1 euro).

Het Huisdiner
Met Het Huisdiner bieden we iedereen de mogelijkheid om een keer per maand (iedere derde
donderdag) aan een gezellige en lekkere maaltijd deel te nemen tegen een heel schappelijke prijs van 6
euro per persoon. Niets is immers leuker dan onder het genot van een hapje en een drankje met andere
mensen contacten te leggen of eens even bij te praten.
Het diner begint om 18.00 uur.

Kanovaren
Het Behouden Huis in Oudkarspel beschikt over twee éénpersoons kano's, die voor slechts 6 euro per
dagdeel van 6 uur gehuurd kunnen worden. Zij zijn opgeslagen en geborgd aan de terrasafscheiding van
Het Behouden Huis en kunnen via de terrassteiger op simpele wijze in het water van de Achtergracht
gebracht worden.

Klaverjassen
Elke tweede en vierde dinsdag van de maand is er om 14.00 uur Klaverjassen in Het Behouden Huis.
Er wordt gespeeld met steeds wisselende partners en er zijn altijd leuke prijzen te winnen. Het Behouden
Huis is op die dinsdagmiddag met recht een gezellige ontmoetingsplek; soms worden er wel 10 partijen
tegelijk gespeeld. En dat alles voor maar 3,50 euro inclusief koffie of thee.
1

KNUTSELEN

Knutsel- en Hobbyclub
Gedurende een groot deel van het seizoen is er iedere vrijdagavond (met uitzondering van de
schoolvakanties) van 18.30 tot 19.45 uur de mogelijkheid voor kinderen vanaf 7 jaar om zich in hun
(knutsel)hobby's uit te leven. Onder begeleiding van vrijwilligers kunnen de kinderen branden, boten
maken, figuurzagen, kaarten maken, poppetjes naaien, schilderen, tekenen en met hout allerlei
werkstukken maken. De prijs per avond bedraagt 1,50 euro. De laatste vrijdagmiddag van de maand is er
ook een hobbyclub voor de allerkleinsten van 4 t/m/ 6 jaar.

Korendag
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Na het succes van Korendag 2016 zal op zondag 9 april 2017 opnieuw een Korendag georganiseerd
worden. Met nog meer deelnemende koren uit de omgeving belooft het weer een mooi evenement te
worden.

Mantelzorg
Op zaterdag 10 september organiseert Het Behouden Huis in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg
Wonen Plus Welzijn van 13.30 tot 17.30 een middag als thema ‘Hoe kunnen we mantelzorgers vanuit Het
Behouden Huis ondersteunen?’ We nodigen mantelzorgers en andere betrokkenen uit om mee te denken
en mee te doen!
Op basis van de ideeën van deze middag ontwikkelen wij een programma voor mantelzorgondersteuning.

Ladies Day
Op zondag 12 maart 2017 is het weer tijd voor de jaarlijkse Ladies Day. Je bent natuurlijk welkom als
bezoeker, maar je kunt ook deelnemen (als exposant van je onderneming of met een specifieke
workshop). Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
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Sjoelen
De sjoelclub 'Het Behouden Huis' is een gezellige club die al meer dan 35 jaar bestaat.
Er wordt altijd gesjoeld op maandagavond tussen acht en tien uur met gemiddeld tien liefhebbers. Er
wordt begonnen met een kopje koffie of thee en halverwege met een drankje. Dus... wilt u een avondje
sjoelen, dan bent u van harte welkom.

En nog veel meer
Bovenstaande is slechts een greep uit alle activiteiten, die in Het Behouden Huis plaatsvinden. Kijk op
onze website www.behoudenhuisoudkarspel.nl voor de details en voor de overige activiteiten en
evenementen, zoals computerlessen, mindfulness, rommelmarkt, tekenlessen, weerbaarheidstrainingen,
yoga, pilates, Tai Chi Tao, exposities van amateurkunstenaars, Repaircafé, spirituele beurzen, Psych K
workshops, cursussen bloemschikken, gitaarlessen, line dansen, healing en coaching, voeding en
afslanken.

Email-nieuwsbrief
Geef je op voor onze email-nieuwsbrieven. Dan ben je altijd direct op de hoogte van alle lopende en
nieuwe activiteiten. Je kunt je hiervoor heel gemakkelijk inschrijven via de aanmeldingsmodule
linksonder op de startpagina van onze website www.behoudenhuisoudkarspel.nl. Of vraag anders aan de
balie een inschrijfformulier.

Ruimte huren
Wil je een ruimte huren voor je eigen activiteit, workshop of (bedrijfs)vergadering? We beschikken over
een grote variëteit aan zalen, lokalen en vergaderruimten met alle mogelijke faciliteiten. De tarieven
hiervoor zijn heel aantrekkelijk en - indien gewenst - kunnen wij ook voor de bediening en/of catering
zorgen.

Word

van Het Behouden Huis

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

