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Den Helder december 2016  
 
 
Beste Leden en Donateurs. 
 
De Feestdagen staan al weer voor de deur. 
Als je door de straten loopt zie je in de huiskamers kaarsen branden, bij velen staat de Kerstboom 
in volle pracht. 
 
Ook in het Buurthuis hebben wij getracht om het zo gezellig mogelijk te maken voor onze gasten. 
De kerstboom is opgetuigd en de zaal heel mooi versierd  
 
De meeste clubs gaan die week tussen kerst en oud en nieuw gewoon door. 
 
Ook dit jaar bakken wij weer op oudejaarsdag oliebollen, de opbrengst is voor de activiteiten met 
name in het bijzonder de kinderactiviteiten. 
 
Als u oliebollen wilt bestellen kunt u gebruik maken van de bestellijst in het krantje. 
 
Wat de website betreft kunt u ons vinden via  www.buurtvereniginghetkraaiennest.nl 
 
U kunt ons ook vinden op Facebook onder Buurtvereniging ’t Kraaiennest. 
Wij maken zo veel mogelijk gebruik van deze media om u zo sneller op de hoogte te houden van 
onze activiteiten. 
 
Ik wil u er ook nog graag attent op maken dat er geregeld een Wijkspreekuur in het Buurthuis 
gehouden wordt.  
Aanwezig zijn de Wijkconciërge, de Wijkagent, de Wijkverpleegkundige en een vertegenwoordiger 
van Woningstichting,  
u kunt hier voor al uw vragen of klachten terecht. 
 
.  
Ik wens u namens het bestuur  
hele fijne Feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2017 
 
Laten wij in deze zo bijzondere tijd omzien naar elkaar, natuurlijk niet alleen nu,  
maar deze tijd kan voor velen juist het gevoel van eenzaamheid versterken. 
 
Tot ziens in het Buurthuis 
 
Vriendelijke groet. 
 
Elke  Weerstand 
voorzitter 
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Bestuur Buurtvereniging ’t Kraaiennest 
 
 
Voorzitter   
 
Mevr. E. Weerstand  Klaas Duitstraat 11  tel. 0655977235    e.weerstand@quicknet.nl                       

 
Penningmeester 
 
Mevr. A. Bierling  A.Y. Kuiperstraat 10 tel. 0630390803    anjabierling@quicknet.nl  

 
Secretaris    
 
Mevr. R. de Vries          Kerkgracht 40         tel. 0610775439       renata@tedu.nl 
 

Lid.   
 
Dhr. K. Bierling            A.Y. Kuiperstraat 10  teI. 0611135621   klaasbierIing@quicknet.nl  
 

Lid.   
 
Mevr. I. van der Spek  O. van Noortstraat 8  tel. 0223 628648   ietvanderspek@gmail.com    
 

Lid. 
Mevr. K. van Gent          Roggeveenstr.8        tel. 0613101470     cere74lt@kpnmail.nl   

 
Lid.  
 
Dhr. N. Duyzer               Kerkgracht 40            tel. 0652331189     niels@tedu.nl 
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Activiteiten in Buurthuis ‘t Kraaiennest 

 

Maandag:         
 
13.00 uur - 17.00 uur  Bridgen 
 
18.15 uur – 19.00 uur    Jeugd sjoelen    
 
19.30 uur - 24.00 uur  Biljarten   

 
Dinsdag:       

 
13.30 uur - 17.00 uur  Open huis   
 
15.00 uur - 16.00 uur   Wijkspreekuur   ( per 8 weken ) 
 
19.30 uur - 24.00 uur    Darten 
       

Woensdag:       
 
14.30 uur – 16.00 uur Kindermiddag v.a. 4 Jaar   
 
20.00 uur - 22.30 uur  Sjoelen    
        

Donderdag:       
 
16.30 uur - 19.00 uur  Samen Koken/Samen Eten ( om de week ) 

 
Vrijdag: 
 
14.00 uur.- 16.00 uur    Helderse Verzamelvereniging Crescendo    ( 1 keer per maand )                                                                              
     
19.30 uur - 24.00 uur  Biljarten    
        

Zaterdag:      
 
19.00 uur - 20.30 uur  Kids club ( datum wordt via krant, facebook en website bekend gemaakt ) 
 

 Zondag:       
 
12.30 uur - 17.00 uur  Koppel klaverjassen ( iedere 3e zondag )   
 

 
Jaarlijkse activiteiten  

 
Paaseieren zoeken -- Koningsdag – Jevak – Burendag -- Sint Maarten – Sinterklaas  
 
NL Doet -- Vrijmarkt – Oliebollen bakken – Nieuwjaarsreceptie                                            
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Activiteiten        
Wie  kunt u  waar bereiken 

 
Biljarten maandag 
     
Dhr. J. de Ruiter.          P. Planciusstraat 45  tel. 0223 623914 
 
Biljarten vrijdag 
 
Dhr. D. Duijs                      Joubertstraat 30                         tel..0612180996 
 
Bridgen  
 
Mevr. C. Bremer           A.Y. Kuiperstraat 28     tel. 0223 623639 
 
Open Huis 
 
Dhr. K. Bierling                   A.Y. Kuiperstraat 10    teI. 0611135621 
 
Samen Koken Samen Eten  
 
Mevr. E. Weerstand          Klaas Duitstraat 11     tel. 0655977235 
 
Helderse Verzamelvereniging Crescendo                                                                                      
 
Dhr. P. Gastenveld            Volkert Lambertsstraat 29           tel.    0223-619237 
 
Wijkspreekuur  
 
Mevr. E. Weerstand          Klaas Duitstraat 11     tel. 0655977235 
 
Sjoelen / Jeugd sjoelen   
 
Dhr. C. van der Spek       O. van Noortstraat 8     tel: 0223 628648 
 
Knutselmiddag / Kinderbingo 
 
Mevr. I. van der Spek       O. van Noortstraat 8     tel. 0223 628648 
 
Jevak,  
 
Dhr. K. Bierling                   A.Y. Kuiperstraat 10    teI.0611135621     
 
Kids club / Kinderkook café  
 
Mevr. A. van Eis                 A. Tasmanstraat 3    tel. 0223 617289  
Mevr. A. Bierling             A.Y. Kuiperstraat 10                   tel. 0630390803 
 
Darten  
 
Mevr. E. Weerstand           Klaas Duitstraat 11                     tel. 0655977235                   
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Activiteiten  
Wie  kunt u  waar bereiken 

 
 
Barbeheer / Onderhoud gebouw    
 
Dhr. K. Bierling               A.Y. Kuiperstraat 10           teI. 0611135621 
 
Pr.  
 
Dhr. K. Bierling                  A.Y. Kuiperstraat 10           teI. 0611135621 
 
Facebook  
 
Mevr. A. van Eis            A. Tasmanstraat 3                       tel. 0223 617289   
Mevr. E. Weerstand          Klaas Duitstraat 11                     tel. 0655977235                   
 
Krantje  Lay-out  
 
Mevr. E. Weerstand        Klaas Duitstraat 11                     tel. 0655977235 
 
Website  
 
Dhr. K. Bierling             A.Y. Kuiperstraat 10                     teI. 0611135621 
Mevr. E. Weerstand         Klaas Duitstraat 11                     tel. 0655977235     
 
 
 

 
 
Oproep Vrijwilligers gezocht !!!!!!!!!!! 
 
Buurtverenging ’t Kraaiennest is een Vereniging die alleen  
met Vrijwilligers werkt. 
 
Heeft u nog een beetje tijd over en wil u die besteden aan vrijwilligers werk,  
dan bent u bij ons aan het goede adres en natuurlijk van harte welkom. 
 
Wilt u meer informatie,  
neemt u dan contact op met de voorzitter van onze vereniging.  
 
tel:     06 55977235  
mail:  e.weerstand@quicknet.nl 
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Van de Penningmeester 

 
Geachte Leden en Donateurs 
 
Het verenigingsjaar 2016 zit er alweer bijna op ik wil 
U er aan herinneren dat er nog Leden en Donateurs zijn 
die de contributie nog niet hebben betaald. 
Zou U dit voor eind December als nog willen overmaken. 
 
Als U niet zeker weet of U heeft betaald, of andere vragen 
heeft dan kunt U mij mailen, anjabierling@quicknet.nl 
 
Als U in termijnen wilt betalen is dit ook geen probleem. 
 
De contributie voor leden bedraagt € 18,00 per kalender jaar. 
De contributie voor donateurs bedraagt € 9,00 per kalender jaar. 
 
De contributie of donatie kunt U overmaken op: 
Rekeningnummer NL 83 INGB 0005 5366 44 t.n.v. 
Buurtvereniging ’T Kraaiennest 
 
Met vriendelijke groet, 
Anja Bierling 
Penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist u  
 
dat u de grote of de kleine zaal van het Buurthuis kunt huren. 
 
Voor b. v. een workshop, vergaderingen enz.  
 
Heeft u interesse neemt u dan contact op met de penningmeester  
 
Tel. 0630390803 of mail  anjabierling@quicknet.nl 
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Wijkspreekuur in  Buurthuis ’t Kraaiennest  
 
Het Wijkspreekuur is een keer in de 2 maanden, aanwezig zijn: de Wijkconciërge, de Wijkagent,   
een vertegenwoordiger van de Wijkcommissie Woningstichting en de wijkverpleegkundige 
  
Voor al uw vragen of klachten betreffende uw huis, uw wijk, uw veiligheid, uw gezondheid   
kunt u hier terecht  
 
 

 
 
TE   HUUR 
 
Oud Hollandse spelletjes  
 
Voor een feest,gezellige avond of verjaardag  
 
U kunt voor een afspraak bellen naar 
                                    
Mevr. v. d. Spek tel 0223-628648 

 
 
 
 

Darten 

 
Wist U dat er vanaf september op dinsdagavond gedart kan worden.  
 
Dit is een avond dat er door een ieder gedart kan worden dus niet in clubverband.  
 
Er zijn in september nieuwe dart spullen aangekocht omdat  
er was gevraagd of er niet een dart avond kon komen.  
 
Dus als U interesse heeft kom gerust langs om  een pijltje te gooien.  
 
U bent van harte welkom op dinsdagavond vanaf 19.30 uur in het Buurthuis. 
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Sponsors  

 

 
 
 
Burg. Ritmeesterweg 17 
1784 NV Den Helder Tel: 0223 – 630600 
Fax: 0223 – 669509 

 
Parallelweg 7 
1781 EA Den Helder 
Tel: 0223-616895 Fax: 0223-613534 
reserveringen@hotelwienerhof.nl  

 

 

 

 

 

Industrieweg 2aa  
1785 AG Den Helder  
Tel: 0223-661007 

 
Eethuis De Razende Bol 
Het nieuwe diep 1C 
1781AC Den Helder 
Tel: 06-47860224 
info@eethuisderazendebol.nl  

 
 

 

 
 
 
 
Energieweg 6 
1785 AD Den Helder 
Tel: 0223-630204 Fax: 0223-638027 
denhelder@goversbv.nl 

 

 

 

Industrieweg 17 
1785 AG Den Helder 
Tel: 0223-633414 

mailto:reserveringen@hotelwienerhof.nl
mailto:info@eethuisderazendebol.nl
mailto:denhelder@goversbv.nl
http://www.formido.nl/
http://www.hotelwienerhof.nl/
http://www.glasbedrijfhetcentrum.nl/
http://eethuisderazendebol.nl/
http://www.goversbv.nl/
http://www.praxis.nl/
http://www.buijtendijk.nl/


 

 
 
Spoorstraat 128  
1781 JJ Den Helder,  
 
 

 
 
 

Zilverstraat 69 
Postbus 340 

2700 AH Zoetermeer 
www.bouwendnederland.nl 

 

 
 
 

 
Helder Events (post-/bezoekadres) 
Jan Verfailleweg 574 
1783 BV Den Helder 
Tel: 0223-669359 
info@helderevents.nl. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Interprint 

Industrieweg 10F 

1785 AG Den Helder 

T0223 669 324 

Einfo@interprint.nl 

Ihttp://inter-print.nl  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Lidl  
Texelstroomlaan 86  
 Den Helder 

 

 

 

 

 

 

http://www.bouwendnederland.nl/
http://www.helderevents.nl/
http://www.helderevents.nl/
mailto:info@helderevents.nl
mailto:info@interprint.nl
http://inter-print.nl/
http://www.dekamarkt.nl/
http://www.bouwendnederland.nl/Web
http://www.helderevents.nl/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Lidl-Logo.svg
http://www.ahboonstra.nl/
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Maandag biljart. 
 
Hallo iedereen! 
 
Zo zitten we alweer in de laatste en voor mijzelf de gezelligste maand van het jaar. 
Heerlijk die maand met alle kerstmuziek en cadeau’s. 
 
Dat is ook waarom onze Maandagavond Club een gezellige avond voor onze leden en aanhang 
organiseert met oog op de feestdagen.  
Gezelligheid staat als een pré op de uitnodiging, maar daar is bij ons clubje nooit geen gebrek 
aan! 
Daarom hebben we een lekker buffet gemaakt door onze eigen Frits en zullen we op het biljart 
een leuk spelletje maken, waaraan de vrouwen wellicht ook mee kunnen doen ;) 
Kortom, Fun, Friends &Laughter!  
  
Dan hebben we ook nog leuk nieuws, afgelopen 24 oktober hebben we wederom een uitwisseling 
gehad met het Snookercentrum. 
 
Piet regelt samen met Gerard de jurering, en het is altijd een drukke bedoening.  
Maar met hart en ziel geven de mannen alles. 
Elke keer is het supergezellig en door het leuke systeem van tellen dat word gehandhaafd, kan 
iedere ploeg winnen.  
Leuk is dan wel, dat de thuisploeg (wij dus, haha), hebben gewonnen! 
 
Maar het voornaamste van deze avond is altijd de gezelligheid, en die staat hoog in het vaandel 
bij ons, en er komt zeker weer een return.  
En als het ff kan, zijn we daar ook allemaal weer van de partij! 
Ook was deze avond weer voorzien van allerlei lekkers namens de vereniging en gemaakt door 
Frits en mijzelf.  
 
Dan nog een nieuwtje, als het even goed zit komt ons voormalig lid, Karel Frederiks ons weer 
vergezellen, dus bij deze alvast Welkom Terug!  
 
Voor de mensen onder ons die mij iets beter kennen, helaas gaat me gezondheid niet zo goed, 
heb zelf nog even in ziekenhuis gelegen, maar we gaan uit van het beste en positieve, dus laat via 
deze weg weten, alles komt wel goed! 
 
Thanxxx mannen voor me lieve cadeau namens de vereniging! 
Een prachtig mandalakleurboek voor me verzameling, die Pim Bruin hoogst persoonlijk langs 
kwam brengen toen ik (gelukkig) weer thuis was! 
Jullie voelen als een warm bad in donkere, koude tijden! Thanxxx 
 
Hierbij wil ik alvast iedereen hele Fijne Feestdagen wensen en een voorspoedig 2017 
Op naar een nieuw jaar, met nog meer leuk nieuws en gezelligheid!  
  
Suzan, namens het MaandagavondBiljartClubje.  
Xoxo SuuZz 
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Biljartclub vrijdagavond. 
  
De eerste vrijdag van september zijn we weer begonnen met het nieuwe seizoen.  
 
De competitie begint zich al aardig te ontwikkelen. Opvallend is dat de tot nu toe zekere winnaars 
diverse steken hebben laten vallen en dat maakt de competitie alleen maar leuker.  
 
Wat nog leuker is, is de terugkeer van Marja.  
Na een zware tijd heeft ze weer de kracht gevonden om ook weer naar de leuke dingen van het 
leven te kunnen kijken en ze speelt weer met veel enthousiasme en kunde haar partijen.  
Een aanwinst!  
 
En mochten meer mensen zin krijgen, altijd welkom! Of kom eerst eens kijken of het je wat lijkt.  
 
We beginnen rond kwart voor acht. Op het moment van schrijven is Klaas Bierling de trotse 
koploper, maar het is nog een lange weg tot eind mei.  
  
 
Dick Duijs 
Wedstrijdleider 
Tele. 06 12180996 

 
 
 
 
 
 
 
Bridgen  
 
Aan de Bridgers in Den-Helder 
 
Ga de deur uit en kom eens langs om een aantal weken;ik hoop natuurlijk maanden; 
bij ons mee te spelen 
 
Ik kan u garanderen U krijgt er geen spijt van 
 
De gezelligheid met elkaar maar ook de aandacht voor elkaar doen mij zeggen 
;t Kraaiennest’ De gezelligste Bridge club van Den=Helder 
  
dit is geschreven door een lid van onze club 

 
ik wens iedereen fijne dagen toe en een gezond 2017  
tot 9 Januari Corry Bremer 
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Sjoelclub  “ DE KRAAYENSCHUIVERS” 
 
Aan het einde van dit jaar, hebben wij onze eerste competitie alweer  klaar 
Nu even de punten uitrekenen en zien wie of de wisselbeker mag overnemen en deze weer een 
tijdje in zijn bezit mag hebben 
 
Deze beker is voor degene die de meeste pluspunten heeft behaald. 
Ook is er dan een poedelprijs voor degene die dus de meeste min punten heeft gescoord 
 
De club heeft toch een stabiel aantal leden,en er zijn ook nu weer een paar nieuwe leden 
bijgekomen, wat we heel fijn vinden 
 
Helaas moet je ook wel eens afscheid van iemand nemen, wat altijd kan gebeuren 
Mevr. Kranenburg was tot nu toe wel het langst op de sjoelclub geweest, maar helaas door haar 
gezondheid het laatste jaar niet meer zo vaak aanwezig, en is helaas 26 oktober overleden, en 
was 24 jaar trouw lid geweest 
 
De sjoelclub is ontstaan, nadat de vrouwclub op de woensdag avond er mee stopte 
 
Met de medewerking van Geert Bakker van sjoelclub De Elto zijn we ook in het Kraaiennest met 
een sjoelclub gestart en met succes 
 
We zijn gestart met een 7 tal sjoelers en daarna steeds uitgebreid,we hebben er zelf wel een jaar 
eens 24 sjoelers gehad, en ook wel een diepte punt gehad met slechts 10 tot 12 sjoelers. 
 
We zijn gestart  op 22 November 1991 en dus dit jaar op 22 November 2016  al 25 jaar het 
bestaan van Sjoelclub De Kraayenschuivers 
We hebben op deze avond van het Bestuur van het Kraaiennest, heerlijke taart gekregen met een 
kopje koffie of thee erbij en in de pauze nog een lekkere snack. 
Heel hartelijk bedankt, en is zeer gewaardeerd door de leden 
 
Wij gaan als club nu in december ook nog een keer gezellig met elkaar uit eten om het te vieren 
Mocht u ook eens keertje willen komen kijken op de sjoelavond, van harte welkom en wie weet 
vindt u het net zo gezellig als wij om daarna ook op de club te komen? 
 
Voor inlichtingen kunt U altijd bellen naar mob nr  0646306566  of een email sturen naar 
cvdspek@quicknet.nl en graag tot ziens 

 
Cor van der Spek 

 
Geacht Bestuur, 
 
Wij willen het bestuur heel hartelijk bedanken voor de traktatie die wij mochten ontvangen naar 
aanleiding van het 25 jaar bestaan van sjoelclub de Kraayenschuivers 
 
Dit werd heel erg gewaardeerd door al onze leden 
Hopelijk mogen we nog vele jaren doorgaan met het sjoelen 
Cor v d spek 
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Dinsdagmiddag Openhuis 

 
Een heel gezellige middag waar biljarten in de eerste drie uur hoofdzaak is. 
 
We beginnen met het gewone  libre spel om even warm te draaien voor het kurken. 
Altijd een vaste ploeg die braaf elke week komen opdagen  voor het befaamde spelletje. 
Daarbij word gelachen allerlei verhalen komen aan de orde en zo komen we de middag door. 
 
Later op de middag verplaatsen we ons naar de bar  waar we nog even napraten met al de 
oplopende mensen die het gewoon gezellig vinden om nog een drankje te drinken in het 
buurthuis. 
 
Ik zeg een top middag en niet te vergeten onze vaste bar medewerksters Ria  en Ans. 
Wens een ieder hele fijne feestdagen en een gezond 2017.         
 
Klaas bierling 
 
 

Koppel  klaverjassen 
 
Wij zijn weer begonnen met kaarten in oktober na een zomer stop te hebben gehouden. 
Eerste keer  weer 6 tafels  wat ons erg mee viel . 
 
We gaan weer kaarten tot medio april en dan kijken of we het weer afkunnen sluiten met een koud 
buffetje of nasi hap. 
Dat ligt helemaal aan de opkomst  van deze kaart zondagen. 
 
Een ieder is van harte welkom om deze middag eens mee te maken met waar wij om bekend 
staan  door ons de hele middag allerlei hapjes worden geserveerd. 
 
Mes op tafel  kunnen wij niet  dat stukje velheid hebben we er  23 jaar geleden  al uit gehaald. 
Karin Anja en Klaas wenst een ieder hele fijne feestdagen en een gezond 2017 
 
Klaas Bierling 
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Samen koken samen eten 
 
Ons kookteam kookt al weer 6 jaar in ons buurthuis.  
 
Dit doen ze elke 14 dagen op donderdag de even weken van de maand voor ongeveer 40 gasten 
de ene week meer de andere week minder. 
 
Het team maakt elke half jaar een menu lijst die in het buurthuis hangt en ook in ons krantje staan 
zo kunnen de gasten kijken wat er die week op het menu staat. 
 
Als er plaats is kan iedereen zich opgeven dit kan tot dinsdag 14.00 in de even week, want 's 
middags worden de boodschappen gedaan.  
 
Opgeven kan bij Mevrouw Weerstand onder telefoonnummer 06-55977235. 
 
Namens het Kookteam 
 
Anja Bierling 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

Burendag zaterdag 24 september 2016 

 
Een gezellig openhuis voor de buurtbewoners met gratis koffie/thee, allerlei lekkere koekjes en 
voor de kinderen uiteraard gratis limonade en snoepjes in overvloed. 
 
Het thema van dit jaar “maak de buurt HART VEILIGER”.  
 
Het bedrijf TEDU - opleidingen stond bij ons binnen met een goed gevulde stent  
en er werden meerdere demonstraties gegeven in het op starten van een REANIMATIE en het 
gebruik van een AED.  
 
Verschillende bezoekers, stapte over hun angst heen en probeerde “Annie” weer tot leven te 
brengen……… er werd flink op los gereanimeerd en geschokt met een oefen AED. 
 
Dit alles werd afgewisseld met een leuke loterij met vele mooie prijzen. Kortom een gezellige, 
leuke en leerzame burendag met een serieus tintje. 
 
Rest mij nog een woord van dank te richten aan alle vrijwilligers en belangstellende die een kijkje 
kwamen nemen! 
 
Renata de Vries  
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Reanimeren kunnen we allemaal! 
 
Elke week krijgen zo’n 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis om een hartstilstand.  
 
Reanimatie binnen zes minuten kan de overlevingskans verdubbelen.  
 
Wij Nederlanders zijn koploper in het reanimeren. In 85% van de hartstilstanden is het opgang 
krijgen van de hartslag door omstanders en burgerhulpverleners reeds gestart, voordat de 
Ambulance arriveert.  
 
Doordat het openbare netwerk van AED - apparaten en bedieners groeit, is de verwachting dat de 
overlevingskans dit jaar stijgt naar boven de 25%.  
 
Ondanks deze positieve ontwikkelingen gaat het dus nog steeds in driekwart van de gevallen 
helaas toch mis.  
 
Om het aantal overlevende te laten stijgen, streven we erna dat 1 procent van de Nederlandse 
inwoners is getraind en staat geregistreerd als burgerhulpverlener.  
 
Deze burgerhulpverlener is in staat, door vroegtijdige alarmering de reanimatie op te startten met 
behulp van een beschikbare AED.  
 
Uw buurthuis ‘t Kraaiennest heeft in samenwerking met TEDU - opleidingen daarom ook al ruim 
een jaar geleden een AED aangeschaft.  
 
Een grote groep van onze vrijwilligers zijn hier al voor opgeleid en komen in het voorjaar 2017 
weer in aanmerking voor een herhaling cursus. 
 
Wilt u ook wat extra’s voor u buurt en omgeving betekenen en bent u fysiek in staat tot het volgen 
van een REANIMATIE/AED cursus geef u dan nu op voor het symbolische bedrag  
van € 15,00 per persoon.  
 
Deze eenmalige aanbieding zal plaats vinden in het voorjaar van 2017, datum en tijd volgen 
spoedig VOL = VOL.  
 
Inschrijven t/m 13 januari 2017 via info@tedu.nl 
 
Niels Duijzer 
Ambulance verpleegkundige Veiligheidsregio - NHN 
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Nieuw vanuit uw Wijkplatfrom SBDL 

 
Sinds kort is de BuurtPreventieApp van de wijk Stad Binnen de Linie verder uitgerold over heel 
Den Helder. 
Zowel in de buurten Centrum, Tuindorp en Sluisdijkbuurt, als in de wijken de Schooten, Nieuw 
Den Helder zijn er momenteel meerdere groepen actief. Omdat de app nu  in meerdere 
wijken actief is, is de naam sinds kort  dan ook aangepast naar BuurtPreventieApp 
DENHELDER het Wijkplatform SBDL, Gemeente Den Helder en de Politie ondersteund dit 
burgerinitiatief. 
Ook in Oud Den Helder is er eind november gestart met 2 groepen namelijk: de PWA-Singel en 
de Kerkgracht.  
Het gebruik van de WhatsApp BuurtPreventieApp is gericht op het signaleren van verdachte 
situaties en het mobiliseren van buurtbewoners om de kans op een misdrijf te verkleinen, hierbij 
kan gedacht worden aan: 
babbeltrucs, woninginbraken, pogingen daartoe en bijvoorbeeld poging 
woningovervallen. . 

 
Eén groep bestaat bij voorkeur uit maximaal 4 straten. 

Uit iedere WhatsApp groep is er één deelnemer  die ook deelneemt aan de WhatsApp groep van 
de Regiegroep. 

 De regiegroep heeft vervolgens contact met de gemeente en de wijkagent 

of andersom: 

 De Wijkagent kan bijvoorbeeld aan de regiegroep doorgeven dat er een inbreker 

actief is in de buurt. 

 De Regiegroep deelt deze boodschap vervolgens met de verschillende WhatsApp groepen. 

Via onderstaande contactgegevens kan u flyers aanvragen maar ook raamstickers en borden 
welke dan in de straat geplaatst wordt, let wel juist het stickeren dus het zichtbaar maken van de 
deelname aan de BuurtPreventieApp werkt al grotendeels preventief. 
Heeft u interesse om deel te nemen in deze reeds actieve groepen, wilt u weten of er ondertussen 
in uw straat ook een BuurtPreventieApp actief is, of wenst u een groep op te starten in uw eigen 
straat? Neem dan contact op via:  
Email buurtpreventieapp.denhelder@gmail.com 
of kijk voor meer informatie op: 
www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/whatsapp-buurtpreventieapp-den-helder 
Telefonisch kan uiteraard ook via mobiel: 06 30525721 
Tevens is er een Facebook pagina BuurtPreventieApp Den Helder  actief waarop regelmatig 
nieuws wordt geplaatst dus zeker een bezoek en een  DUIMPJE waard.  

Samenwerken aan een veiligere buurt, doe mee met de BuurtPreventieApp DEN HELDER 
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Onderwerp: Informatie over de Regeling Meedoen 
 
 
 
Meedoen in maatschappij met eenmalige tegemoetkoming van €100,- voor minima 
 
De gemeente Den Helder heeft besloten € 100,- per persoon te geven aan de minima in Den 
Helder die meedoen in de maatschappij. Dit heet de meedoenregeling 2016. Het gaat om 
een vast bedrag dat per persoon wordt verstrekt. Het doel hiervan is dat volwassenen en 
kinderen mee kunnen doen met sociale, sportieve en/of culturele activiteiten.  
 
In aanmerking hiervoor komen mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en een 
vermogen dat  niet hoger is dan de toepasselijke vermogensgrens, die meedoen in de 
maatschappij.  
 
Meedoen in de maatschappij 
Meedoen in de maatschappij betekent bezig zijn met sociale, sportieve en/of culturele activiteiten. 
Bijvoorbeeld met een bingoavond of een uitje naar het zwembad, bioscoop, dierentuin of 
speeltuin. Ook benodigdheden om mee te doen aan sociale activiteiten, zoals (sport)kleding of 
(sport)schoenen kunnen hiermee worden betaald. Of een lidmaatschap van een vereniging of 
sportclub. Andere voorbeelden zijn ouder/kind-activiteiten, een cursus, een abonnement op een 
krant of een tijdschrift of het gebruik van het openbaar vervoer. En zo zijn er nog veel meer 
activiteiten te bedenken die onder deze regeling vallen.  
 
Aanvragen 
Om een aanvraag in te dienen moet men er zeker van zijn dat aan de voorwaarden wordt voldaan 
wat betreft sociale, sportieve en/of culturele activiteiten. De aanvraag kan worden ingediend bij het 
Sociaal Domein. Dit gaat via een aanvraagformulier dat opgevraagd wordt bij het Sociaal Domein 
op telefoonnummer 0223-671165, of is te downloaden via de website 
www.denhelder.nl/meedoenregeling  
Voor de aanvraag kan worden verzocht inkomens- en vermogensgegevens op te sturen naar de 
gemeente Den Helder. Het is mogelijk een aanvraag tot 1 maart 2017. Als de aanvraag wordt 
ingediend voor 1 december 2016 ontvangt men rond 15 december 2016 de tegemoetkoming.  
 
Bewijzen 
Als de aanvraag wordt toegekend, moet men tot een jaar daarna de bewijzen bewaren waaruit 
blijkt dat (een deel van) het ontvangen bedrag is gebruikt voor sociale, sportieve of culturele 
activiteiten.  
 
Voorwaarden 
-De aanvrager staat geregistreerd in de basisregistratie van de gemeente Den Helder; 
-De aanvrager is 18 jaar of ouder;  
-Het inkomen is niet hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (zie tabel); 
-Het vermogen (bijvoorbeeld een huis, auto of spaargeld) is niet hoger dan de bedragen die 
genoemd worden in de tabel;  
-De aanvrager kan geen studiefinanciering of tegemoetkoming in de studiekosten van de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) ontvangen; 
-De aanvrager is geen asielzoeker die onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan 
Opvang Asielzoekers (COA) valt.   
-De aanvrager, en/of diens kind(eren) onder de 18 jaar, doet/doen mee in de maatschappij op 
sociaal, sportief of cultureel gebied. 
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     OVER HET BUURTCOLLECTIEF 

 
Het Buurtcollectief is de Helderse buurthuisorganisatie, waarbij buurthuis ’t Kraaiennest is 
aangesloten, net als acht andere buurthuizen in deze stad.  
 
Samen zijn we dus lid van Het Buurtcollectief. Samen zijn we een van de grootste 
vrijwilligersorganisaties van Den Helder. 
 
Het Buurtcollectief is dus een groep, een vereniging van buurthuizen, die zich richt op het in 
stand houden en ontwikkelen van een groot aantal laagdrempelige buurthuizen en speeltuinen 
in onze stad.  
 
Dan gaat het zowel om het ondersteunen van deze buurthuizen bij hun werk, maar ook om het 
verbreden van het aanbod  en de samenwerking met anderen. Het Buurtcollectief is dus een 
organisatie. Zij heeft een kantoor in ’t Wijkhuis aan de Texelstroomlaan in Nieuw Den Helder 
 

HOEVEEL BUURTHUIZEN ZIJN ER EIGENLIJK?  
Den Helder kent landelijk gezien gemiddeld het grootste aantal buurthuizen.  
In totaal zijn er wel een stuk of 13. 
 
Al deze buurthuizen zijn zelfstandig, werken zonder subsidie en worden in stand gehouden 
door vrijwilligers. Gewone mensen uit de buurt. Mensen zoals u en ik. 
 
Negen van deze buurthuizen en multifunctionele centra, werken binnen Het Buurtcollectief in 
verenigingsverband samen.  
 
Naast ’t Kraaiennest zijn dit: De Beuk/Piet Hein in de Van Galenbuurt; Elto in Tuindorp; De 
Viskom in de Visbuurt; De Overzet in de Vogelwijk; MFC De Boerderij in De Schooten; MFC ’t 
Wijkhuis en MFC West End in Nieuw Den Helder en MFC ’t Dorpshuis in Julianadorp. 
 
Door met elkaar samen te werken, kunnen we gericht en slagvaardig te opereren.   
En samenwerken doen we door middel van het delen van kennis, het elkaar steunen en helpen, 
het samen ontwikkelen van nieuwe activiteiten, en het leveren van ideeën.  
 
Dit maakt het ook dat deze buurthuizen en multifunctionele centra zich via Het Buurtcollectief 
sterk kunnen profileren binnen hun buurt of wijk.  
Het is de macht van het getal: samen sta je sterk! 
 
Een belangrijk deel van het werk van Het Buurtcollectief bestaat uit het ondersteunen van deze 
negen zelfstandige buurthuizen en MFC’s.   
 
Samen met hen, maar ook met alle lokale partners houden ook wij ons op die manier op een 
heel directe manier bezig met de leefbaarheid in de buurten en wijken van onze stad.  
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WAT DOEN DE BUURTHUIZEN EIGENLIJK? 
 
Onze buurthuizen bevinden zich allen in het hart van de buurt. De huiskamer van de wijk. 
Samen stimuleren  we buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en meedoen aan allerlei 
activiteiten. Op een laagdrempelige manier. Voor iedereen, ongeacht afkomst, status of leeftijd.  
 
Met elkaar zorgen wij er voor dat de buurt een fijne plek is om te wonen, elkaar te ontmoeten, 
maar ook een plek waar voldoende voorzieningen zijn zodat iedereen er zo lang mogelijk kan 
blijven wonen. Met of zonder hulp van anderen.  
 
Voor een leuke activiteit, een cursus, expositie, lezing, hobby, samen eten, een film kijken, 
dansen of gezellig zomaar even kletsen, onze buurthuizen zijn prima plekken waar je dit 
allemaal kunt doen.  
 
En ook als je hulp zoekt bij iets het invullen van een formulier, een vraag over je gezondheid of 
een ingewikkelde levensvraag: ook dan kunt u bij ons terecht.  
 
Want in onze buurthuizen worden er spreekuren gehouden door verschillende organisaties 
waarmee u weer verder kunt. Ook als je iets wilt leren of een stage wilt lopen: wij zijn hiervoor 
de juiste plek! 
 
Samen met onze buurthuizen werkt Het Buurtcollectief voortdurend aan het verstevigen van de 
positie van elkaar binnen de buurten.  
 
Elementen als langer zelfstandig wonen, kwetsbare groepen maar ook binnen de buurt veilig 
leven en opgroeien zijn daarbij belangrijke thema’s. 
 
Maar ook de speelplekken kunnen op onze aandacht rekenen. Samen met de buurthuizen en 
de partners houdt Het Buurtcollectief acht mooie speeltuinen in stand.  
 
Het Buurtcollectief staat voor laagdrempelig voor iedereen. Dat is een mooi doel, maar dat 
bereik je niet alleen. Daar hebben we de hulp van alle in de buurt actieve organisaties bij nodig.  
 
Alleen hierdoor kunnen we samen met u bereiken dat onze buurthuizen werkelijk het hart van 
de buurt kunnen worden, maar ook blijven.  
 
Peter Wijnants  
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Een troostwoord voor alle besturen: 
 
Zijn er wel bestuursleden die deugen?  
 
Als ze vriendelijk en aardig zijn, noemen we ze sukkels 
Als ze keihard zijn, heten ze dictators 
 
Als ze ernstig zijn, noemen we ze zuurpruimen 
 
Als ze hard werken, zijn het uitslovers 
Als ze weinig doen, zijn ze waardeloos 
 
Als ze jong zijn, hebben ze geen ervaring en weten ze niets 
Als ze oud zijn, weten ze het altijd beter 
 
Als ze met iedereen een praatje maken, zijn het kletsmajoors 
Als ze niet praten, zijn ze verwaand, en lopen ze naast hun schoenen 
 
Als ze aan iedereen zijn inbreng gunnen, zijn ze bang en laf 
Als ze van iedereen belangstelling eisen, zijn het doordrijvers 
 
Als ze het niet goed doen, zijn ze ongeschikt 
 
Als ze hun ogen de kost geven, lopen ze te spioneren 
Als ze wat door de vingers zien, zijn ze stekeblind 
 
Als ze zelf mensen bij hun werk willen betrekken, zijn ze lui 
Als ze het niet doen, zijn het baantjesjagers, en bang voor concurrentie 
 
Kortom: na de opsomming over bestuursleden is de gevolgtrekking dat: 
 
Een bestuurslid moet zo wijs zijn als Salomon, 
 
Zo geduldig zijn als Job, 
 
Zo sluw als een vos, 
 
Zo moedig zijn als een leeuw,  
 
Zo dikhuidig als een olifant, 
 
Zo buigzaam zijn als een rietje, 
 
Zo krachtig als een eik. 
 
Bovendien moet zij kunnen praten als brugman, 
 
Zwijgzaam zijn als het graf en werken als een paard. 
 
Kunt U zich voorstellen,  
dat ze in de rij staan om haar functie te vervullen????? 
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Samen Koken Samen Eten 
Zaal open 16.30 uur Kosten 4.50 euro 
Aanmelden: Elke Weerstand tel. 624602 of 0655977235 

 
12 januari 2017 

Soep 
Rollade groente aardappelschijfjes 

Saroma 
26 januari 2017 

Pansit  
Babi Pangan met witte rijst 

Vruchten met slagroom 
9 februari 2017 
Verrassing menu 

Verzorgd door de stagiaires 
23 februari 2017 

Soep  
Drumsticks groente patat  

IJs met slagroom  
9 maart 2017 

Soep 
Stoofpotje  

Koffie lekker  
23 maart 2017 

Wraps  
Shoarma schotel met patat 

Vla flip 
6 april 2017 

Slaatje  
Pasta 

IJs met slagroom 
20 april 2017 

Pasteitje  
Schnitzel groente aardappelschijfjes 

Vruchten met slagroom 
4 mei 2017 

Soep  
Nasi met toebehoren  

Saroma 
18 mei 2017 

Soep 
Lasagne 

Vla 
1 juni 2017 

Slaatje  
Hamburger sla patat  

IJs met slagroom 
15 juni 2017 

Loempia 
Kip kerrie met rijst 

Vruchten met slagroom 
29 juni 2017 

 Verrassing menu  
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Helderse Verzamelvereniging Crescendo 
 

 
Tot een aantal jaren geleden was Crescendo een echte verzamelvereniging waar postzegels, 
munten, en telefoonkaarten tijdens de ruilavonden werden aangeboden. 
 
Op de avonden waren de contacten met andere verzamelaars ook belangrijk. 
 
Het aantal leden is de laatste jaren sterk terug gelopen een rede zou kunnen zijn  
dat de mensen tegenwoordig met het internet hun verzameling kunnen aanvullen. 
 
Momenteel is alleen het postzegel gedeelte overgebleven, ( kopen, ruilen en rondzending ) 
Iedere tweede vrijdagmiddag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur is in  
Buurthuis ’t Kraaiennest de gelegenheid om uw verzameling aan te vullen. 
 
Iedereen is van harte welkom er wordt geen entree geheven en kopje  koffie is gratis. 
Het lidmaatschap van de vereniging is € 10,00 per jaar, u bent dan tevens lid van de postzegel 
rondzending. 
 
Misschien zien wij u in Buurthuis ’t Kraaiennest, een schitterende gelegenheid.  
Het adres is: A. Y. Kuiperstr. 15. 1682 XA Den Helder, tel: 0223 623693 
 
De Voorzitter 
C. Dingerdis 
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Kinderactiviteiten  

 

Maandag Jeugd - Sjoelen van 18.15 uur tot 19.00 uur 
                               Kosten € 0,50 

  
Woensdag Kindermiddag vanaf 14.30 uur 
 
Knutselen: 
                      Leeftijd vanaf 4 jaar  

                  geen kosten  
 
 De datums zijn:     11 -  25  Januari        8 Februari   (22 vakantie) 

                                 8 - 22  Maart           5 – 19   April       3  - 17  Mei 

  
 
  
Kinderbingo:  
                          Leeftijd vanaf 3 jaar 
                          Kosten  € 0.50  
 

 De datums zijn:  18 Januari - 15 Februari – 15 Maart 

                            12 April – 10 Mei 
 

 
  
Kinderkook Café: 
                              Leeftijd vanaf 4 jaar en 

                              Kosten € 0,50 

  
De datums zijn:   4 Januari   - 1 Februari  1 – 29 Maart  
                          26 April -  24 Mei 

 
                            
 
    
 
 
 
 
 
 
 
15. April  : Paaseieren zoeken  aanvang 14.uur 30 
 
27  April :  Koningsdag 
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Woensdag  :  Kinderactiviteiten      
 
Vanwege langere schooltijden beginnen we pas om half drie. 
 
Dat is eerst nog wel even wennen, en in de maand September was het op de woensdag steeds 
heel mooi weer, dus nog erg rustig. 
 
Nu komt de wintertijd weer aan . 
 
Alle kinderen zijn  vanaf 4 jaar welkom op de woensdagmiddag. 
 
De ene week gaan we knutselen en de volgende week is er Bingo vanaf 3 jaar  
de kosten zijn 50 euro cent,  
 
die week daarna is er weer knutselen en de week daarop kunnen de kinderen met elkaar koken, 
en dat kost 0.50 euro cent 
 
De woensdag heeft zo dus een heel leuk programma. 
 
De dames die samen koken met de kinderen, zoeken nog iemand die hun zou willen mee helpen 
deze middag ! 
 
De kinder-Bingo wordt altijd goed bezocht en het mooie is dat de ouders ook kunnen helpen met 
de kinderen, en er zijn mooie prijsjes  om te winnen. 
 
In de pauze voor alle kinderen wat te drinken en te snoepen en voor de volwassenen koffie  
of thee. 
 
De knutselkinderen doen ook goed hun best, met o.a. zagen, mozaieken,plakken verven enz. 
Ook hier kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. 
Willen de kinderen eens wat anders maken, dan horen we dat wel. 
 
Er is ook altijd een kwartiertje tijd om te  spelen, en is er voor iedereen wat te drinken en wat 
lekkers 
 
Als U dit leest is Sint Maarten alweer achter de rug, ook is het Sinterklaas feest weer geweest. 
 
Op de woensdag middag mag U ook altijd eens komen kijken. 
 
Groeten van ons allemaal en tot ziens! 
 
Mevr, Iet v. d. Spek 
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11  November   -  Sint- Maarten 
 
Het is gelukkig droog maar wel koud. 
 
De lichtjes werden al om half vijf weer opgehangen, stond alvast gezellig,binnen  
de lampionnen opgehangen en alles gezellig gemaakt, 
feestverlichting aan en de kaarsjes op tafel. 
 
De dames zaten klaar om alle namen te noteren en te kijken wat voor 
mooie lichtjes er dit jaar weer waren gemaakt, prachtig. 
 
Leuk was het dat er een jongen kwam die een mooie pompoen had uitgehold. 
 
Voor alle kinderen was er een zak snoep met een leuk kadootje wat de dames uitdeelden,  
dit ging per leeftijds groep. 
Verder kreeg ieder kind nog een snoepje en limonade. 
 
Voor de ouders die meekwamen was er koffie of thee met een speculaasje. 
Het was weer een zeer geslaagde en gezellige avond. 
 
Er kwamen zo,n 75 kinderen langs met hun  begeleiders 
 
Alle vrijwilligers weer hartelijk bedankt voor de medewerking. 
 
Mevr. Iet v. d. Spek 

 
23  NOVEMBER      SINTERKLAASFEEST 
 
Een gezellige middag met dans en muziek door het Pietenkoor 
Er waren ruim 40 kinderen aanwezig plus ouders,   
opa’s en oma’s dus heel gezellig 
 
Eerst kwamen er Pieten en daarna Sinterklaas 
En allemaal zingen, dansen en springen, heel gezellig 
 
Sinterklaas las voor uit het grote boek, en zag dat er alleen maar lieve kinderen waren 
Dat er een nieuwe speeltuin was gekomen had Sinterklaas wel opgemerkt 
Ook had hij gehoord dat de Jevak zo’n groot succes was. 
En met Sint - Maarten ook zo veel kinderen  naar de speeltuin waren gekomen 
Er kwamen nog meer Zwarte Pieten, wat een feest! 
 
In de pauze was er voor alle kinderen wat te drinken en te snoepen, en de Pieten strooiden lekker 
met pepernoten 
Sinterklaas en Zwarte Piet hadden voor elk kind een pakje mee, en dus snel uitpakken .  
het waren allemaal mooie cadeautjes 
 
Daarna nog gezellig met de Pieten mee dansen in de polonaise 
Na afloop voor alle kinderen nog een lekkere chocolade Piet of Sinterklaas 
 
Het was weer een hele gezellige middag 
Alle medewerkers weer hartelijk bedankt en hopelijk ook weer tot volgend jaar 
 
Mevr. Iet v. d. Spek  
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Kinderkook café  
 
Een keer per maand wordt er in het buurthuis het kinderkook café georganiseerd,  
dit is altijd op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 16.00 uur. 
 
Er wordt dan samen met de kinderen gekookt waarbij de kinderen de zeggenschap over de 
keuken hebben,  
natuurlijk dekken zij ook de tafels en ruimen wij gezamenlijk weer op. 
 
Het laatste half jaar zijn er al weer heel wat lekkere dingen gemaakt zoals zelf patat maken van 
aardappels, hamburgers, pizza en cupcakes. 
 
Het patat maken is wel favoriet bij de kinderen. 
 
Deze woensdagmiddagen zijn hele gezellige middagen. 

 
Kom gezellig een keer langs en neem je vriendje of vriendinnetje mee. 
 
Anita v. Eis 
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Jevak 2016 
 
Na vele leuke verhalen gehoord te hebben werd mij interesse gewekt om mee te helpen in de 
organisatie van JEVAK 2016. 
 
De Jevak viel dit jaar in de laatste week van de schoolvakanties. De zaterdag vooraf aan de Jevak 
week konden de kinderen zich al inschrijven en op het einde van de middag hadden we al 110 
inschrijvingen!  
Daar kwam de maandagochtend nog bij en dit resulteerde in een totaal van 137 kinderen die klaar 
stonden met hamers, spijkers, verf, kleden, kwasten, vaders, moeders en opa’s & oma’s.  
 
Het thema dit jaar stond in het teken van Sprookjes en ondanks de mot regen op maandag waren 
de kinderen druk in de weer om een zo mooi mogelijke hut te bouwen.  
 
De dagen hierna waren de weergoden ons erg gezind en kwam de temperatuur niet beneden de 
25 graden!!!! Er werd gretig gebruik gemaakt van de zwembaden, waterglijbaan en het 
luchtkasteel.  
Daarnaast konden de kinderen hun in allerlei sprookjes figuren laten schminken en draaide de 
diepvriezers overuren om alle lekkere ijsjes koel te houden. De snoep, patat, frikandellen, 
kroketten en andere lekkernijen lieten de kinderen zich heerlijk smaken. 
 
Op dinsdag gingen de kinderen in twee groepen naar Tennis vereniging Topspin, waar ze naar 
hartenlust konden tennissen en met rood verheven hoofden van terug kwamen.  
 
De woensdag stond in teken van een culturele beleving, een echte VALKENIER betrad ons 
JEVAK DORP met meerdere grote roof vogels.  
 
Tussendoor wordt er ook nog druk geoefend voor de BONTE AVOND en spetteren de kinderen 
wat af in de zwembaden en hadden veel plezier bij de waterspelletjes.  
De donderdag stond in het teken van alweer het afbreken van de hutten en de BONTE AVOND. 
 
De tropische BONTE AVOND met veel getalenteerd talent en een DJ werd uit eindelijk gewonnen 
door Julia en Iris met het liedje van “de drie biggetjes”.  
En als klap op de vuurpijl een afsluitende act van een VUURSPUGER! 
 
Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde week! Welke niet had plaats kunnen 
vinden door de vele behulpzame, geduldige, hardwerkende, kindvriendelijke, aardige en lieve 
VRIJWILLIGERS. 

ALLEN SUPER BEDANKTTTTTTTT 
  Wij zien jullie graag volgend jaar weer terug bij de Jevak 2017 in de week 35. 

 
Renata de Vries 
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Droom  
 
In een droom liep ik een winkel binnen,  
 
Achter de toonbank stond een engel 
 
Ik vroeg “wat verkoopt u hier?” 
 
“Alles wat u maar wilt” zei de engel 
 
“Oh” zei ik, “echt waar? 
 
Ik wil graag vrede op aarde,  
 
geen honger en armoede meer, 
 
gezondheid en onderdak, 
 
vrijheid en respect voor iedereen” 
 
 
“Wacht even,” zei de engel 
 
“u begreep mij verkeerd 
 
wij verkopen hier geen vruchten  
 
alleen maar zaden;  
 
die kunt u zelf zaaien” 
 
 
Wie goedheid zaait  
 
bouwt aan vrede ! 
 
Fijne feestdagen  
 
En een sprankelend Nieuwjaar  
 
Ralph van der Star 
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Buurtvereniging ’t Kraaiennest 
A. Y. Kuiperstraat 15 
1782 XA  Den Helder 
Tel. 0223 623693 
 K. v. K. Nr. 37149757 
 
Voorzitter: Mevr. E. Weerstand 
Klaas Duitstraat 11 
1782 VR Den Helder 
 
Ledenadministratie 
Penningmeester Mevr. A. Bierling  
A.Y. Kuiperstraat 10 
1782 XA Den Helder 
Telefoon: 0223-625055 
Girorekening: NL83 INGB 0005 5366 44 
 
 
                                   AANMELDINGSFORMULIER  LID/Donateur 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Door het invullen en ondertekenen van dit formulier wordt u lid/donateur van  
Buurtvereniging ’t Kraaiennest. 
 
De Contributie bedraagt voor leden € 1,50 per maand en voor donateurs € 0,75 per maand 
Wij stellen het zeer op prijs als u per 3 maanden, 6 maanden of per jaar betaalt. 
 
 
Contributiebetaling: Uitsluitend per postgiro, verplicht via automatische overschrijving op 
rekeningnummer NL83 INGB 0005 5366 44 t.n.v. Buurtvereniging ’T Kraaiennest. 
 
 
Opzeggen alleen schriftelijk aan de ledenadministratie per 1 januari of 1 juni.  
Opzegtermijn 1 maand. 
 

Hierlangs afknippen en opsturen naar de ledenadministratie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
 

Bij deze meld ik mij aan als Lid / Donateur van Buurtvereniging ’t Kraaiennest           

 
 
NAAM.....................................................................................................  M/V 

ADRES.....................................................................................................POSTCODE   ............................................  

GEBOORTEDATUM................................                                               TEL…………. .............................................  
  
 
Buurtvereniging ’t Kraaiennest 
Ledenadministratie 
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Buurtvereniging ’t Kraaiennest 
   A. Y. Kuiperstraat 15 
   1782 XA  Den Helder 
   Tel. 0223 623693  

     
 
 
 
Oliebollen / Krentenbollen…….p. st. € 0,65  
                                                 10 st. € 6,00 
Appelbeignets . ………………. p. st. € 0,75  

 
Bestellijst 

Naam: ……………………………………………………  
 
Straat: …………………………………………………… 
 
Aantal Oliebollen:        …………..      € ………….. 
 
Aantal Krentenbollen: ……………     € ………….. 
 
Aantal Appelbeignets ……………     € ………….. 
 
Totaal prijs:                                        € …………… 
 
U kunt dit formulier met uw bestelling op dinsdag 13 - 20 en 27 
december van 13.00 uur tot 17.00 uur inleveren in het Buurthuis. 
 
Graag bij het inleveren van uw bestelling direct betalen. 
 
U kunt uw bestelling ophalen op zaterdag 31 december  
vanaf 13.00 uur tot 15.00 uur in het Buurthuis 

                             
                                        Het Bestuur van  

                             
                       Buurtvereniging ’t Kraaiennest  

 
                                                 wenst u een gelukkig en gezond 2017 
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