Buurtvereniging
’t Kraaiennest

“De Huiskamer van uw Wijk”
Voor educatieve, creatieve en recreatie activiteiten
bent u hier aan het goede adres
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Beste Leden en Donateurs.
Deze tijd is het wat rustiger in het Buurthuis.
Er zijn wel activiteiten die de hele zomer door gaan,
zoals samen koken, samen eten, het open huis op de dinsdag middag,
en de bingo op zondag avond.
De Jevak is dit jaar van 10 t/m 14 augustus, het voorbereidende werk is grotendeels gedaan,
het draaiboek ligt klaar en het Jevak team heeft er heel veel zin in.
Misschien heeft u wel zin om tijdens de Jevak week te helpen, u bent u van harte welkom.
In het bijgevoegde Jevak krantje staat het programma van de hele week.
In het laatste krantje schreef ik dat de speeloase ( speeltuin ) compleet gerenoveerd zou worden.
Dankzij het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget was het gelukkig mogelijk om
een renovatieplan te maken,
maar om aan alle wensen te kunnen voldoen moeten wij toch ook nog een beroep doen op
verschillende fondsen.
Het afgelopen voorjaar zijn wij met medewerkers van de Gemeente en de Buitenschoolse opvang
aan het werk gegaan om een mooi plan te bedenken.
Ook is er voor de Kinderen een middag in het Buurthuis geweest waar zij hun wensen kenbaar
konden maken.
Zo is het ontwerp ( zie blad 16 ) tot stand gekomen, een nieuwe speeloase waar de kinderen met
plezier en vooral veilig kunnen spelen.
Het is de bedoeling om in het najaar met de renovatie te beginnen.
Namens het bestuur
wens ik u een hele fijne vakantietijd
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

A.Y. Kuiperstraat 10 tel. 0223 625055

anjabierling@quicknet.nl

A. Tasmanstraat 3

a.vaneis@quicknet.nl

Penningmeester
Mevr. A. Bierling

Secretaris
Mevr. A. van Eis

tel. 0223 617289

Lid.
Dhr. K. Bierling

A.Y. Kuiperstraat 10 teI. 0223 625055

klaasbierIing@quicknet.nl

Lid.
Mevr. I. van der Spek

O. van Noortstraat 8 tel. 0223 628648 ietvanderspek@gmail.com

Lid.
Mevr. C. de Valk

C. Botstraat 46

telf. 0223 623002

e.de.valk@quicknet.nl

Jan Bijlstraat 36

tel. 0223 624008

wilvanes1951@hotmal.nl

Lid.
Mevr. W. van Es
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Activiteiten in Buurthuis ‘t Kraaiennest
Maandag:
13.00 uur - 17.00 uur

Bridgen

18.30 uur – 20.00 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 6 weken )

20.00 uur - 23.00 uur

????????

Woensdag:
14.00 uur - 15.30 uur

Kindermiddag v.a. 5 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

Postzegel vereniging ( 1 keer per maand )

19.30 uur - 24.00 uur

Biljarten

Zaterdag:
19.00 uur - 20.30 uur

Kids club ( datum wordt via facebook en krant bekend gemaakt )

Zondag:
12.30 uur - 17.00 uur

Koppel klaverjassen (iedere 2e zondag)

19:30 uur - 22:00 uur

Bingo

Jaarlijkse activiteiten
Paaseieren zoeken -- Koningsdag – Jevak – Burendag -- Sint Maarten – Sinterklaas
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Activiteiten
Wie kunt u waar bereiken
Biljarten maandag
Dhr. J. de Ruiter.

P. Planciusstraat 45

tel. 0223 623914

de Ruijterstraat 42

teI. 0223 628781

A.Y. Kuiperstraat 28

tel. 0223 623639

A.Y. Kuiperstraat 10

teI. 0223 625055

Biljarten vrijdag
Dhr. C. Brammer
Bridgen
Mevr. C. Bremer
Open Huis
Dhr. K. Bierling

Samen Koken Samen Eten
Mevr. E. Weerstand

Klaas Duitstraat 11

tel. 0655977235

Volkert Lambertsstraat 29

tel.

Klaas Duitstraat 11

tel. 0655977235

O. van Noortstraat 8

tel: 0223 628648

Postzegelvereniging
Dhr. P. Gastenveld

0223-619237

Wijkspreekuur
Mevr. E. Weerstand
Sjoelen / Jeugd sjoelen
Dhr. C. van der Spek

Knutselmiddag / Kinderbingo
Mevr. I. van der Spek

O. van Noortstraat 8

tel. 0223 628648

A.Y. Kuiperstraat 10
Willembarendszstr. 110 c

teI. 0223 625055
tel. 0616228287

Willembarendszstr. 110 c
A. Tasmanstraat 3

tel. 0616228287
tel. 0223 617289

Jevak,
Dhr. K. Bierling
Mevr. D. Vriesema
Kidsclub
Mevr. D. Vriesema
Mevr. A. van Eis
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Activiteiten
Wie kunt u waar bereiken
Barbeheer / Onderhoud gebouw
Dhr. K. Bierling

A.Y. Kuiperstraat 10

teI. 0223 625055

A.Y. Kuiperstraat 10

teI. 0223 625055

A. Tasmanstraat 3
Klaas Duitstraat 11

tel. 0223 617289
tel. 0655977235

Pr.
Dhr. K. Bierling
Facebook
Mevr. A. van Eis
Mevr. E. Weerstand
Krantje Lay-out
Mevr. E. Weerstand

Klaas Duitstraat 11

tel. 0655977235

A.Y. Kuiperstraat 10
Klaas Duitstraat 11

teI. 0223 625055
tel. 0655977235

Website
Dhr. K. Bierling
Mevr. E. Weerstand
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Sponsors

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

De Stek 12
1771 SP wieringerwerf
Tel: 0227-600700
info@tonmulder.nl

Burg. Ritmeesterweg 17
1784 NV Den Helder Tel: 0223 – 630600
Fax: 0223 – 669509
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Energieweg 6
1785 AD Den Helder
Tel: 0223-630204 Fax: 0223-638027
denhelder@goversbv.nl

Spoorstraat 128 1781 JJ Den Helder,
Marsdiepstraat 260 1784 AV Den Helder,
Vrede en Vrijheid 2 1785 RM Den Helder,

Bezoekadres: Schapendijkje 5, Den Helder
Telefoon kantine: 0223-626188
Website: www.jbv-entrenous.com

Marsdiepstraat 2
1784 AP Den Helder
Tel: 0223-622333 Fax: 0223-624271
receptie@hoteldenhelder.nl

Industrieweg 17
1785 AG Den Helder
Tel: 0223-633414

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.

Van de Penningmeester
Geachte Leden en Donateurs
Het verenigingsjaar 2015 is al weer bijna op de helft
ik wil U er aan herinneren dat er nog Leden en Donateurs zijn die de
contributie nog niet hebben betaald.
Als U niet zeker weet of U betaald heeft,
of andere vragen heeft dan kunt U mij mailen, anjabierling@quicknet.nl
of bellen naar 0630390803.
Als U in termijnen wilt betalen is dit ook geen probleem.
De contributie voor leden bedraagt € 18,00.
De contributie voor donateurs bedraagt € 9,00.
De contributie of donatie kunt U overmaken op:
Rekeningnummer NL83 INGB 0005 5366 44 t.n.v. Buurtvereniging ’T Kraaiennest.
Anja Bierling
Penningmeester

Wist u
dat u de grote of de kleine zaal van het Buurthuis kunt huren.
Voor b. v. een werkshop, vergaderingen enz.
Heeft u interesse neemt u dan contact op met de penningmeester
Telf. 0630390803 of mail anjabierling@quicknet.nl
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Maandagavond club biljarten
De eerste helft van het biljartseizoen 2015/2016 zit erop.
Twee jaar terug schreef ik dat iedereen naar het einde snakte vanwege de zeer warme dagen nu
was dat zeer zeker niet de rede. Het blijft te koud voor de tijd van het jaar.
18 mei was onze laatste avond en het leek weer een verwen avond. Suus en Frits hadden weer
hun best gedaan. Heerlijke hapjes passeerde het strijdtoneel.
De tussenstand is nu nog niet bekend maar bij het volgende krantje zal ik het publiceren.
Ik weet wel dat ik nu 22 caramboles moet maken en het oude niveau van 29 is nog lang niet in
zicht. Maar het gaat er ook om dat het voor de ontspanning is.
We hebben ook weer een uitwisseling gehad en die hebben we gewonnen, de revanche voor de
tegenstander is in het tweede deel van het seizoen in het snookercentrum.
We hebben twee nieuwe leden erbij nl Heiko en Fred en Cees kijkt nog of hij het wel leuk vind. Dat
horen en zien we wel bij de eerste maandag in september.
Verder wens ik de leden die met hun gezondheid kwakkelen het allerbeste toe en hoop ook jullie
weer te treffen in september
Pim Bruin

Vrijdag avond club biljarten.
Vrijdag avond club is een rustige club waar bij er ook twee vrouwen spelen Ria en Wil.
Wil is er even een paar maanden uit geweest maar toch weer terug gekomen op de club.
Wat goed uit kwam dat als onze wedstrijd leider ziek is vervangt Wil hem door toch te zorgen dat
er partijen worden uit geschreven.
In deze periode hebben zich ook twee nieuwe leden gemeld op de club dat zijn Richard en Cor
die zich al gauw thuis voelde op de club.
Ook deze avond kunnen we niet buiten onze barmedewerksters de ene week Corry Bremer en de
andere week Anja Bierling.
En ook zij verzorgen ons van een hapje en een drankje.
Ik wens dan ook een ieder een prettige vakantie en een behouden thuiskomst.
Klaas Bierling
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Sjoelclub “De Kraayenschuivers”
Ook het sjoelseizoen is weer teneinde,de laatste sjoelavond was op de laatste woensdag in Mei
Zoals traditie zijn we nu ook weer met elkaar uit eten geweest, en deze keer zijn we naar de
Stolpen geweest in restaurant China Wok
Daar is het altijd prima verzorgd en een overvloed aan mogelijkheden, dus ieder kan nemen wat
hij lekker vind
In het voorjaar is daar ook altijd een leuke aanbieding voor 65+, dus voor de clubkas is dat heel
mooi en betaalbaar, en het is all-in dus drinken ook.
Het was jammer dat door omstandigheden niet ieder mee kon, ook al was het op de vaste
woensdag avond, maar ja er kan natuurlijk altijd wat tussen komen
Het aantal leden is dit seizoen aardig stabiel gebleven,al hoewel er toch wat moesten opgeven
door de vergrijzing
Maar door onder elkaar het sjoelen te promoten, komt er toch zo af en toe wat bij en dat is prettig
voor de vereniging
Verleden jaar was er ook zomer sjoelen, om misschien wat mensen uit de buurt kennis te laten
maken met het sjoelen, maar jammer genoeg weinig respons.
Maar als de scholen weer zijn begonnen eind augustus gaat het sjoelen ook weer meteen van
start en via de media proberen we toch weer mensen warm te draaien voor het sjoelen.
Het is altijd een gezellige avond,we beginnen klokslag 8 uur en rond 10 uur zijn de spellen
gespeeld, met na 5 spellen een korte pauze.
Er worden ook veel sjoel toernoois gehouden en hopelijk doen we daar ook weer aan mee,dit is
altijd op een zaterdag avond
Voor nu allemaal een goede vakantie tijd met veel zon en tot ziens in het nieuwe seizoen.
Voor inlichtingen kunt U altijd bellen naar mob. nr. 0646306566
C. van der Spek
“ De Kraayenschuivers”
Gevraagd nieuwe sjoel leden
Ieder woensdagavond is er in het buurthuis sjoelen.
We starten weer op de eerste woensdag in september
Het is een hele gezellige sjoelavond. We beginnen rond een uur of acht tot ongeveer half elf.
Houdt u ook van sjoelen, kom dan gerust eens op de woensdag avond binnenlopen om de sfeer
te proeven.
We kunnen nog wat sjoelers gebruiken.
Dus mensen uit de buurt, kom gerust naar het buurthuis. Sjoelen is een activiteit zowel voor jong
als ouder. Onze leden variëren in de leeftijd van 20 + tot 80
Voor inlichtingen kunt u altijd even bellen naar 0646306566
Graag tot ziens op een woensdag avond
C. van der Spek

Blad 11

Openhuis dinsdag middag
Ja zo als voorgaande columns in het vereniging krantje kan ik alleen maar zeggen een beren
gezellige middag.
Altijd beginnen we met een partij libre daarna het befaamde spelletje kurk.
De oudste deelnemer op deze middag is de HR Ligtvoet met zijn 82 jaar die elke dinsdag
aanwezig is.
Verders nieuwtjes uit de buurt of landelijk nieuws word er tussen de lippen door ook nog
besproken.
Wat het belangrijkste is van deze middag onze barmedewerksters Ria en Ans die ons op de
wenken bedienen het zij een biertje of bittergarnituurtje.
Maar ik kan alleen maar zeggen een prachtige ploeg en reuze gezellig.
Een ieder een prettige vakantie toe gewenst en een behouden thuis komst.
Groetjes Klaas Bierling

Koppel klaverjassen
Wij waren in oktober 2014 weer van start gegaan met het koppel klaverjassen 1x in de maand.
Deze zondagen hadden zijn up en downs tot aan 26 April 2015.
Zo zaten we met 6 a 7 tafels en zo waren we weer met 4 tafels wat zich meerdere keren heb
voorgedaan.
Maar Karin en Anja houden de moed er in op betere tijden omdat er toch een hoop werk aan voor
af gaat.
26 april hebben we dan afgesloten met een rijst tafel en gezellig met ze allen zitten eten wat toch
alle jaren word gewaardeerd.
Wij wensen een ieder een prettige vakantie en een behouden thuis komst.
Anja, Karin en Klaas
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Country
Dit wordt helaas het laatste stukje over de country dat in ons krantje verschijnt.
Door het krimpende aantal leden is het voor ons niet meer te doen om verder te gaan,
helaas erg jammer.
In 1998 waren we gestart en kregen we les van Tonneke en de muziek deed Arie.
Onze groep groeide en moest in tweeën gesplitst worden, later is dat weer één groep geworden.
Toen Arie stopte hebben we nog jaren onder leiding van Leonie gedanst.
We zijn altijd een hechte groep geweest, lief en leed met elkaar gedeeld altijd gezellig na het
dansen nog wat drinken en kletsen.
Ronnie en Leo hebben het laatste jaar samen gezorgd dat we het nog een jaar vol konden
houden, heel erg bedankt namens de groep.
We vinden het erg jammer dat het stopt en zullen het ook erg gaan missen, maar ja zoals ze
zeggen de koek is op!
De mensen en dat zijn er verscheidene geweest die voor ons in al die jaren achter de bar hebben
gestaan, bedankt namens ons allemaal.
Carla de Valk

Bridge
Wat valt er over te zeggen – gezellig - leuke club –en 38 leden
Elke maandag middag Bridge wij ,met geregeld lekkere hapjes
De eerste maandag van September beginnen wij en de laatste is de eerste maandag van Mei
Dat houd in dat u van de winter lekker bezig bent en de zomer weer vrij om iets anders te doen
Dus als je dit leest bel mij om ook te komen
Wij hebben dit jaar afgesloten met chinees eten van Peking erg lekker en ijs toe
Ik wil Ria bedanken dat zij is ingevallen voor Henny die ziek was heel fijn
Ik wens een ieder een fijne zomer toe en tot September
Corry Bremer
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Samen Koken Samen Eten
Zaal open 16.30 uur Kosten 4.50 euro
Aanmelden: Elke Weerstand tel. 624602 of 0655977235

9 Juli 2015
Slaatje
Spaghetti
Koffie lekker

23 Juli 2015
Soep
Kipfilet in spek, groente, patat
IJs met slagroom

6 Augustus 2015
Loempia
Nasi met saté en toebehoren
Fruitcocktail

20 Augustus 2015
Pasteitje
Shoarmaschotel
Koffie lekker

3 September 2015
Soep
Lasagne
Vla flip

17 September 2015
Wraps
Schnitzel, groente, aardappelschijfjes
IJs met slagroom

1 Oktober 2015
Soep
Babi pangang met Rijst
Saroma

15 Oktober 2015
Slaatje
Macaroni
Chocolade vla

29 Oktober 2015
Soep
Drumsticks, sperziebonen, patat
IJs met vruchten

12 November 2015
Loempia
Kip kerrie met rijst
Koffie lekker

26 November 2015
Soep
Rollade, groente, aardappelschijfjes
Saroma

10 December 2015
Koud en warm buffet

24 December kerstavond geen koken, eten
Blad 14

Samen koken Samen eten.
Eenmaal in de twee weken is er in het buurthuis samen koken samen eten
van 17.30 uur tot 19.00 uur.
Deze middag wordt druk bezocht er komen gemiddeld zo’n 40 personen.
Wij als kookteam vinden het erg leuk om voor deze mensen te koken en ze een lekkere maaltijd
aan te bieden.
Iedere keer is er een andere menu en de menu’s worden iedere keer voor een half jaar
vastgesteld zodat iedereen weet wat er gegeten wordt.
Kortom een hele gezellige middag zowel voor ons als voor de mensen die er aanwezig zijn.
Anita van Eis

Burendag 26 september
Ook ons Buurthuis is weer van de partij met Burendag.
26 September is het weer zover.
Wij hopen dat het een gezellige dag wordt en stralend weer is.
De koffie, thee en gebak staat weer voor U klaar.
Het verdere programma staat t.z.t. in de krant.
Met vriendelijke groet,
Carla de Valk

Nieuwe activiteiten vanaf september 2015
Koersballen - Koffieochtend
Informatie mevr. Anita van Eis of mevr. Elke Weerstand
Wijkspreekuur
Dinsdag 21 juli is er van 15.00 tot 16.00 uur in
Buurthuis ’t Kraaiennest
Wijkspreekuur
Aanwezig zijn: de Wijkconciërge, de Wijkagent, vertegenwoordiger van de
Wijkcommissie Woningstichting en de Wijkverpleegster
Voor al uw vragen of klachten betreffende uw huis, uw wijk, uw veiligheid en de zorg kunt u hier
terecht
Blad 15

Blad 16

Kinderactiviteiten:
Woensdag middag van 14.00 tot 15.30
Kindermiddag voor kinderen van 5 tot 12 jaar met o.a.
Figuurzagen, leuke dingen maken van allerlei materiaal.
Schilderen, kettingen maken, kleien, punniken,strijkkralen,
spelletjes doen, of wat je leuk vindt

De datums zijn:

9 – 23 - 30 September
4 – 11– 25 November

7 – 14 - 28 Oktober
2 - 9 December

Kinder Bingo:
Woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30
Leeftijd vanaf 3 jaar
Kosten zijn 0.50 eurocent
De datums zijn: 16 September - 21 Oktober – 18 November - 16 December
Sint - Maarten 11 November
Sinterklaas – Feest 25 November
Halloween
Kids club
Knutselmiddag vanaf 5 jaar.
Veel kinderen hebben weer gezellig geknutseld, vooral figuurzagen is erg leuk.
Het seizoen zit er weer op, de ene keer is het drukker dan de andere.
Feestjes,verjaardagen, maar het werkje wordt wel bewaard.
In de pauze lekker wat drinken, snoepje, chips of popcorn, gezellig samen spelen.
Bedankt Meneer Ricardo, Tante Ria. Corrie en Rachel.
Groetjes Mevr. v d Spek en tot ziens weer in september

Kidsclub in het Kraaiennest.
Op zaterdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur ( datum wordt via facebook of krant bekend
gemaakt )
hebben wij leuke activiteiten voor de kids wat varieert van knutselen tot koken/bakken
en natuurlijk mag de bingo ook niet ontbreken.
Voor de kids staat er altijd iets lekkers en drinken klaar.
Groetjes Debby Oosterbeek
Blad 17

Jeugd – Sjoelen-Kraayenschuivertjes
Sinds 9 maart zijn we begonnen om jeugd sjoelen te gaan spelen in het buurthuis
Deze activiteit wordt gehouden op maandag avond in de kleine zaal
De kosten van deze avond zijn 1 euro per keer
We beginnen om half zeven tot acht uur
In de pauze is er wat te drinken van fris en te snoepen van chips of snoep
De eerste avond zijn we gestart met 2 jongens
De volgende week waren er al 7 deelnemers en de derde avond zelfs 9
Inmiddels hebben zich al 12 deelnemers aangemeld
Het gemiddelde van deze avond is toch steeds 8 of 9 sjoelers
Alle weken worden de punten op een lijst bij gehouden
We gaan door tot eind Mei en dan is de zomerstop en beginnen we weer als ook de scholen weer
begonnen zijn
Op de laatste sjoelavond allemaal een beker met de behaalde plaats ontvangen
Het komt wel weer in de media wat de juiste data zal zijn
Dus jongens en meisjes als je ook eens een keer wil komen kijken kan dat dus op de maandag
avond
In oktober ongeveer gaan we met buurthuis de Elto waar ook jeugd sjoelen is met elkaar een
sjoeltoernooi houden
Voor nu allemaal een fijne vakantie en tot ziens
Voor inlichtingen kun je bellen naar 0646306566 of een mail sturen naar:cvdspek@quicknet.nl
C. van der Spek
Beste Jongens en Meisjes
Misschien dat jullie in de wandelgangen al hebben gehoord dat de Jevak week weer van start gaat
op 10 augustus tot 14 augustus.
Het jevak team heeft de nodige vergaderingen al achter de rug om deze week weer succes vol te
maken voor jullie.
Om een klein tipje van de sluier op te lichten gaan we zeker een middag bowlen.
Er is ook over nagedacht om weer veel water plezier te creëren in de speel oase met hele leuke
spelletjes.
En we gaan er voor zorgen dat jullie aan eten en drinken niks te kort komen zo als een ieder dat
nog weet van vorig jaar.
De eerste dag van inschrijven is op 8 augustus van 13.00 uur tot 15.00 uur en je kunt je natuurlijk
ook op 10 augustus aanmelden van 08.00 tot 09.00 uur.
Wij als team hebben er heel veel zin in en we hopen natuurlijk ook dat jullie er zin in hebben want
de week daarna gaan jullie allemaal weer naar school.
Wij zeggen gewoon komen en doen.
Groetjes van het Jevak team
Klaas Bierling

Blad 18

KONINGSDAG 27 APRIL 2015
Hoera het is droog,wel veel wind maar dat zijn we gewend.
Om half tien kwamen de eerste kinderen om hun fietsen te versieren.
Ballonnen,slingers,papieren bloemen en veel plakband,erg kleurig.
Kwart voor 11 vertrokken de kinderen achter het draaiorgel aan door de wijk.
Daarna voor alle kinderen een leuk cadeautje.
Om 12 uur een optreden van Mister Ravini met zijn goocheltrucs,wat spannend!
De kinderen werden er ook heel leuk bij betrokken, en kregen ook limonade en een zakje snoep.
Inmiddels stonden buiten de tafels gereed voor het schminken,nagel versieren en cake versieren,
ook konden er mooie houten figuurtjes worden geschilderd en verder bellen blazen,kleuren enz.
In de pauze voor alle medewerkers heerlijke soep en broodjes.
Rond 1 uur kon er patat en frikandellen worden gekocht.
Om half drie stonden alle spelletjes weer opgesteld voor de kleinen en de groten,heel spannend
allemaal.
Na afloop ook voor allemaal weer een mooi cadeautje.
De zaal bleef open voor koffie ,thee en de disco.
Wat ook heel mooi was, dat de hele dag de muziek installatie speelde, en dat dan meteen de
microfoon het doet, dat was heel fijn.
Alle medewerkers weer heel hartelijk bedankt, vooral de oudere jeugd die ons fantastisch
geholpen hebben deze dag.
We hopen U allemaal weer terug te zien op 27 April 2016
Mevr. van der Spek

Collecteren Koningsdag 2015
Aan alle mensen die hebben gecollecteerd voor de kinderspelen op Koningsdag.
Dank zij uw hulp was het weer een feestelijke dag.
Met voor alle kinderen leuke attenties en veel activiteiten

Blad 19

4 April Paas - Eierenzoeken
De zaal ging om 2 uur open
Al snel kwamen kinderen en ouders binnen om een kaartje te kopen
De kaart in het tasje en dan even wachten in de zaal
Er waren ongeveer 40 kinderen aanwezig.
En veel ouders om ze te helpen tijdens de bingo,waar we erg blij mee zijn
In groepjes naar buiten om de eieren te zoeken waar die allemaal verstopt waren
Dan weer snel terug naar de tel tafel
Daarna worden er eerst twee rondjes bingo gespeeld,
en in de pauze lekker wat drinken en te snoepen
Voor de ouders is er koffie,thee
Daarna nog een rondje bingo, met allemaal leuke prijzen
Dan is er de prijsuitreiking van het eieren zoeken
Toen was het tijd voor patat,frikandel,mayonaise en appelmoes,”Heerlijk”
Alle kinderen,ouders,bingo dames en medewerkers,hartelijk bedankt!
Voor alle kinderen bij de uitgang nog een kippenhokje met eitjes
Tot ziens en tot volgend jaar bij het paas eieren zoeken
Mevr. van der Spek

Blad 20

Onthulling van het Nationaal Reddersmonument
op 4 juni 1935 door Koningin Wilhelmina.
Foto; Helderse Historische Vereniging.

