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Beste Leden en Donateurs.
De afgelopen maanden is er heel veel gebeurd in en om het Buurthuis.
Tijdens de jaarvergadering zijn er 3 Bestuursleden afgetreden, mevr. Anita van Eis,
mevr. Carla de Valk en mevr. Wil van Es.
Namens het Bestuur wil ik de dames bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren.
Nieuwe Bestuursleden vinden is zeker niet eenvoudig.
Gelukkig is het ons toch gelukt om heel gemotiveerde mensen te vinden die tot ons Bestuur
wilden toe treden. Wij hebben dan ook weer een voltallig Bestuur.
De nieuwe Bestuursleden zijn mevr. Karin van Gent, mevr. Renata de Vries en dhr. Niels Duyzer.
Verderop in het krantje kunt u meer lezen over Renata en Niels
Voor Renata en Niels is het Buurthuiswerk onbekend terrein, maar zij zijn heel erg enthousiast en
hebben er veel zijn in, zij zijn zeer welkom in het Bestuur.
Karin was al eerder Bestuurslid zij is toen wegens persoonlijke omstandigheden afgetreden maar
wilde nu weer tot het Bestuur toe treden, wij zijn hier heel blij mee.
Zaterdag 16 april was het eindelijk zo ver, de feestelijke opening van de compleet
vernieuwde Speeloase.
Een feest voor groot en klein, al kwam de regen met bakken naar beneden het mocht de pret niet
drukken.
Dankzij de financiële ondersteuning van de NAM en de Gemeente kon ook het laatste speeltoestel
gefinancierd worden en zal eerdaags geplaatst worden.
Op 13 mei zijn wij begonnen met de renovatie werkzaamheden van de grote zaal,
de entree, en de kleine zaal.
Het is enorm veel werk verzet, de grote zaal heeft een complete metamorfose ondergaan,
de entree is heel mooi geworden en de kleine zaal is echt een vergaderzaal geworden.
Dank aan alle medewerkers die dit mogelijk gemaakt hebben.
De Jevak week is van 22 t/m 26 augustus, de voorbereidingen zijn in volle gang,
iedereen heeft er heel veel zin in. Het programma boekje staat op onze website.
Wij starten in september met 2 nieuwe activiteiten.
Kleuren voor Volwassenen op donderdag avond en Darten op dinsdag avond,
misschien heeft u wel zin om te kijken, u bent van harte welkom.
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. 0630390803

anjabierling@quicknet.nl

Kerkgracht 40

renata@tedu.nl

Penningmeester
Mevr. A. Bierling

Secretaris
Mevr. R. de Vries

tel. 0610775439

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

Kerkgracht 40

tel. 0652331189

niels@tedu.nl

Lid.
Dhr. N. Duyzer
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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 )

11.00 uur - 12.00 uur

Spreekuur Wijkverpleegkundige ( 1 keer per maand )

19.30 uur - 24.00 uur

Darten

Woensdag:
14.30 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 )

20.00 uur - 22.00 uur

Kleuren voor Volwassenen ( om de week )

Vrijdag:
14.00 uur.- 16.00 uur

Helderse Verzamelvereniging Crescendo

19.30 uur - 24.00 uur

Biljarten

( 1 keer per maand )

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
Blad 4

Activiteiten
Wie kunt u waar bereiken
Biljarten maandag
Dhr. J. de Ruiter.

P. Planciusstraat 45

tel. 0223 623914

Joubertstraat 30

tel..0612180996

Biljarten vrijdag
Dhr. D. Duijs
Bridgen
Mevr. C. Bremer

A.Y. Kuiperstraat 28

tel. 0223 623639

A.Y. Kuiperstraat 10

teI. 0611135621

Open Huis
Dhr. K. Bierling

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 / Wijkverpleegkundige
Mevr. E. Weerstand

Klaas Duitstraat 11

tel. 0655977235

O. van Noortstraat 8

tel: 0223 628648

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

teI.0611135621

Jevak,
Dhr. K. Bierling

Kids club / Kinderkook café
Mevr. A. van Eis
Mevr. A. Bierling

A. Tasmanstraat 3
A.Y. Kuiperstraat 10

tel. 0223 617289
tel. 0630390803

Kleuren voor volwassenen
Mevr. L. van Schie

lisavanschie2010@outlook. com

tel:0641872761
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Activiteiten
Wie kunt u waar bereiken
Darten
Mevr. K. Looij, Dhr. S. Bailly
Mevr. E. Weerstand
Klaas Duitstraat 11

tel. 0655977235

Barbeheer / Onderhoud gebouw
Dhr. K. Bierling

A.Y. Kuiperstraat 10

teI. 0611135621

A.Y. Kuiperstraat 10

teI. 0611135621

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. 0611135621
tel. 0655977235

Website
Dhr. K. Bierling
Mevr. E. Weerstand

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 verenigings jaar 2016 is al weer op de helft ik wil
U er aan herinneren dat er nog Leden en Donateurs zijn
die nog contributie moeten betalen.
Zou U dit nog voor het einde van het jaar willen doen.
Als U vragen heeft dan kunt U mij mailen,
anjabierling@quicknet.nl
De contributie bedraagt voor Leden € 18,00 per kalenderjaar
De contributie bedraagt voor Donateurs € 9,00 per kalenderjaar
Als U in termijnen wilt betalen is dit geen probleem.
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 werkshop, 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,
en een vertegenwoordiger van de Wijkcommissie Woningstichting.
Voor al uw vragen of klachten betreffende uw huis, uw wijk, uw veiligheid kunt u hier terecht

Bij zuster Monica op Wijkspreekuur in Buurthuis ’t Kraaiennest

Iedere laatste dinsdag van de maand van 11.00 uur tot 12.00 uur is zij in
Buurthuis ’t Kraaiennest waar zij wijkspreekuur houdt.
Monica Anthonijsz is wijkverpleegkundige en een bekend gezicht in
Oud Den Helder. Ze komt bij mensen thuis die hulp nodig hebben.
Het wijkspreekuur kent een aantal vaste bezoekers. Toch loopt het nog niet echt storm.
Wij merken dat het nog niet bij alle bewoners van de wijk bekend is.
De Partij van de Arbeid hield in februari een wijkenquête en concludeerde op haar website:
“Een voorziening waar ouderen terecht kunnen voor ondersteuning of vragen, wordt in de buurt
als een groot gemis ervaren.”
Het is zeer, zeer jammer en onprofessioneel dat er niet even navraag gedaan is bij het Buurthuis.
Het wijkspreekuur is er juist voor buurtbewoners met een specifieke vraag, maar ook voor
iedereen die niet weet waar hij moet zijn.

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
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Hallo, wij zijn Niels en Renata
Sinds 10 mei 2016 toegetreden tot het Bestuur.
Renata als secretaris en Niels als algemeen lid.
Niels: ik ben 42 jaar, werkzaam als parttime Ambulance verpleegkundige en heb 2 kinderen
Anne van 14 jaar en Sam van 10 jaar oud.
Naast mijn baan als ambulance verpleegkundige heb ik samen met Renata ons eigen bedrijf
TEDU - opleidingen.
TEDU - opleidingen verzorgt diverse opleidingen en trainingen op het gebied van o.a. BHV,
EHBO (kinder), Reanimatie & AED.
Renata: ik ben 40 jaar en na 21 jaar werkzaam te zijn geweest op een camping in Friesland ben ik
sinds 2015 mede-eigenaar van TEDU - opleidingen.
Niels: via ons bedrijf zijn wij in aanraking gekomen met het buurthuis, ze wilde namelijk een AED
aanschaffen en de daarbij horende reanimatie training volgen.
Renata: in de daarop volgende gesprekken waren wij zo onder de indruk van alle bezigheden
binnen en buitenom het Kraaiennest, dat wij al snel in gesprek raakte met Klaas en Anja om iets te
kunnen betekenen voor het buurthuis.
Het leek mij dan ook erg leuk om ondersteuning te bieden bij de JEVAK week.
Niels: tijdens de daarop volgende trainings avond is een groot deel van de vrijwilligers getraind in
het opstarten van een reanimatie en het gebruik van de AED.
Welke we hopelijk NOOIT hoeven te gebruiken!
Renata: maar een paar weken later werd ik gevraagd of ik het bestuur wou komen versterken als
secretaris.
Dit leek mij een zinvolle taak binnen het buurthuis.
Niels: nu Renata zich beschikbaar stelde als bestuurslid en ze ook nog een algemeen lid zochten
leek mij, dit een leuke besteding van mijn schaarse vrije tijd!
Dit is in een vogelvlucht wie wij zijn en wat wij allemaal doen, wij hebben er onwijs veel zin in en
willen jullie graag ook beter leren kennen.
Mocht je ons tegen komen en heb je nog vragen , aarzel niet en schiet ons aan!
Groeten,
Niels & Renata

Blad 9

Nieuwe activiteiten
Kleuren voor Volwassenen in Buurthuis ’t Kraaiennest
Vanaf donderdag avond 1 september van 20:00 tot 22:00
Gaan we om de week in het Buurthuis gezamenlijk kleuren.
U mag natuurlijk uw eigen boeken of geprinte kleurplaten en kleurmaterialen meebrengen.
Er zullen diverse soorten kleurplaten aanwezig zijn en ook potloden.
Onder het genot van een kopje koffie / thee
Gezelligheid staat voorop.
U kunt zich vooraf aanmelden door mij een mail te sturen.
Inlichtingen: Lisa van Schie Tel: 06 41872761
mailadres lisavanschie2010@outlook.com
U kunt mij ook vinden op Facebook: Kleuren Challenge

Darten
Wij willen graag in september op de dinsdagavond een dart club oprichten.
Heeft U interesse of kent u mensen die het leuk vinden een pijltje te gooien,
kom dan naar het Buurthuis en doe gezellig mee.
Inlichtingen: Elke Weerstand tel. 0655977235

e.weerstand@quicknet.nl
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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
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Spoorstraat 128 1781 JJ Den Helder,
Marsdiepstraat 260 1784 AV Den Helder,
Vrede en Vrijheid 2 1785 RM 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.

Marsdiepstraat 2
1784 AP Den Helder
Tel: 0223-622333 Fax: 0223-624271
receptie@hoteldenhelder.nl
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Maandagavond club biljarten.
Hallo iedereen,
Er is me gevraagd een klein stukje te schrijven over de maandagavond biljartclub, en natuurlijk
doe ik dat graag!
Wij (ik en Frits), staan al sinds jaar en dag achter de bar op maandagavond, eerst om de week,
maar sinds een jaar of 3 alle maandagen van het seizoen.
Ook hebben we een nieuw Lid mogen verwelkomen, Arie, een vrolijke man, die meer komt voor
de fun, dan voor het spel ;) maar sinds zijn komst al heel veel bijgeleerd, en helemaal opgenomen
in de groep.
Rond 7 uur arriveren de vaste biljarters al, omdat ze weten dat hun kopje koffie al staat te
wachten,
officieel begint het namelijk pas om 8 uur ;)
Langzaam aan druppen ze binnen en komen altijd gezellig ff praatje met ons maken, maar ja, als
je het al zolang doet, ken je ook iedereen wel bij naam en toenaam.
Om de week mogen we de mannen lekker verwennen met een haringtje, wat er in gaat als
kaviaar, haha!
Pim Bruin die dit jaar de penningmeester (toch?!) is, doet veel leuke dingen voor de mannen, iets
met kerst of pasen, en altijd als afsluiter van het seizoen, allerlei lekker hapjes, die dan gemaakt
worden door frits en mijzelf.
Denk hierbij heerlijk gevulde eitje, wraps met zalm en carpaccio, stukjes kaas en worst.
Al met al, dus een goed verzorgde club voor de mannen.
Bekend staat de maandagavond om de gezelligheid!
Zo doen een aantal mannen na het biljart een potje, of twee ;) , ‘Klootjeklappen’.
Voor de mensen die niet weten wat het is, het is een vorm van klaverjassen waarbij ze punten
bieden, en die dan moeten proberen te behalen, wat dus niet altijd lukt… normaal spelen ze voor
een rondje, maar vaak ook gewoon voor de lol en het spel ;)
Je wil niet weten hoeveel gelach je hoort op zo’n avond, een hele vrolijke boel dus.
Ook hebben we onze vaste gasten, Geert Bais en Richard (van de vrijdagavondbiljartclub) die
bijna alle maandagen ff gezellig komen bijkletsen en biertje doen.
Dus je hoeft echt niet op de club te zitten om langs te komen!
Tsja, verder zou ik alleen maar zeggen, kom gerust een x langs de sfeer proeven, en ik hoop dat
ik en Frits dit nog jaren kunnen en mogen doen!
Groetjes Suzan en Frits
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Jaarverslag biljartclub vrijdagavond.
Een vreemd begin van het seizoen in september. Voor de eerste keer geen damesleden meer.
Wil gaf aan dat ze er de brui aangaf en dat was vervolgens reden voor Ria om er ook mee te
stoppen. As enige vrouw bij een groep kerels is ook niet alles.
Wat mij betreft een groot verlies. Er was gelijk een bepaald stukje sfeer verdwenen.
Tegenover dit verlies stond de komst van Cor en Richard.
Minder fraai gebouwd dan hun voorgangers , maar desalniettemin waren wij heel blij met hun
aanmelding.
Van meet af aan hing er een schaduw over de avonden. De echtgenote van Arie was ernstig ziek
en uiteraard had hij wel wat anders aan zijn hoofd dan biljarten.
Helaas heeft zij de strijd verloren en is overleden. Een groot verlies voor Arie, kinderen en familie.
Eind oktober gaf Cees Brammer te kennen dat het wedstrijdleiderschap hem te zwaar werd.
Daar is wat voor te zeggen als je 86 jaar oud bent! Reden voor mij om dit van hem over te nemen.
Cees, namens ons allen hartelijk bedankt voor alle inzet die jij al die jaren voor ons clubje hebt
gepleegd!! Gelukkig ging en ga je wel door met biljarten.
In januari heb ik alle moyennes herberekend, zodat een spannend verloop van de partijen
gewaarborgd was.
Iedereen speelt naar zijn kunne en zo heeft iedereen kans om te winnen, hoewel dat laatste bij
ons niet echt het hoofddoel is.
In februari en april hebben we een uitwisseling gedaan met de maandagavondclub en dat mocht
gerust een succes worden genoemd.
Een vol Kraaiennest, vreselijk gezellig, hapje en drankje erbij, wat wil je nog meer?
Wij hebben het qua punten helaas tegen ze af moeten leggen, maar wat gaf dat?
Het seizoen is weer ten einde en dat heeft uiteraard een winnaar opgeleverd.
Nieuwkomer Cor Pluim ging met de hoofdprijs aan de haal.
Hulde Cor en van harte proficiat!
Hij kreeg een drieweekse vakantie op Bali voor 2 personen aangeboden.
Cor echter vind dit wat te veel van het goede en stortte het bedrag dat deze vakantie zou kosten in
de clubkas waar wij als club uiteraard blij mee zijn.
Hopelijk nu genieten van een mooie zomer. Ik wens iedereen een fijne vakantie en hopelijk
allemaal weer gezond thuiskomen.
Mocht jij je nou ook iedere avond rot zitten ergeren aan alle ellende op onze vaderlandse
tv……kom dan eens van die bank af en kom gezellig biljarten.
Onverschillig of je een Ceulemans of een beginner bent. Het gaat vooral om de sfeer. Er is een
club op maandag – en op vrijdagavond. Meld je aan. Je mag mij altijd bellen of loop even het
Kraaiennest binnen.
De eerste vrijdag van september gaan we weer beginnen.
Dick Duijs
Wedstrijdleider
Tele. 06 12180996
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Sjoelclub “De Kraayenschuivers”
Ook de sjoelclub is weer aan het einde van het seizoen gekomen
De tweede competitie van seizoen 2015-2016 weer gespeeld
Nu kan alles weer worden uitgerekend en zien wie het goed of iets minder heeft gedaan wat de
plus of min punten dan aangeeft
Ook nu is er weer een iemand die de wisselbeker mag verdedigen met het hoogste aantal plus
punten en dan is er ook iemand met de meeste min punten en er met de poedelprijs vandoor gaat
Ieder heeft zijn eigen gemiddelde en ziet elke week of er plus of min punten zijn gescoord
Er wordt niet met het mes op tafel gespeeld,maar toch wel serieus om je gemiddelde te halen
Het is op de woensdag avond een heel gezellige club en altijd is er wat te snoepen en als iemand
jarig is geweest meestal iets extra’’s zoals gebak b v
Het aantal leden is toch alweer opgelopen tot een kleine 20 sjoelers
Door de vergrijzing was het de laatste jaren wat minder, maar door nieuwe aanwas weer een volle
club
Ook weer een keer naar een toernooi geweest, en toch ook wel weer voor herhaling vatbaar
Als afsluiting van het seizoen zijn we met elkaar heerlijk wezen wokken wat een zeer geslaagde
avond was
Tot mijn verbazing stond er in het Noord Hol Dagblad een mooi stuk over het sjoelen in Den
Helder,maar degene die geïnterviewd is,dacht dat sjoelclub De Kraayenschuivers niet meer
bestond
Maar in november dit jaar bestaan we al 25 jaar en gelukkig nog springlevend
Dus van mijn kant een stukje naar de courant gestuurd,(dit kan in de rubriek reactie van lezers)
met de mededeling dat ze niet goed zijn voorgelicht,en dat dit toch wel pijnlijk is voor onze club
Mocht U toch ook eens willen sjoelen, van harte welkom op de woensdag avond in Buurthuis het
Kraaiennest
We beginnen stipt om acht uur en rond tien uur zijn de spellen gespeeld
We starten weer de eerste woensdag in september,en wensen een ieder weer een fijne zomertijd
toe
Voor inlichtingen kunt u mailen naar cvdspek@quicknet.nl of tel. 0646306566
C. v. d. Spek
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Openhuis
Blijf maar zeggen het openhuis dinsdags is altijd gezellig.
We beginnen met een spelletje libre en gaan dan over op het befaamde spelletje kurken.
Daar bij word een hoop lol beleefd met het nodige geklets er bij.
Blijkt wel al kun je nog zo goed biljarten je ontkomt er vaak niet aan dat je er toch ingaat.
Maar er zijn altijd twee verliezers dus de schade valt wel mee.
Daarna altijd even aan de bar zitten waar alles besproken wordt zowel in de buurt als er buiten.
Ik zeg een gezellige middag.
K.BIERLING

Koppel klaverjassen
Het koppel klaverjassen is weer van start gegaan oktober 2015 tot mei 2016.
We hebben over deze periode wat een terugval opgelopen qua bezetting van het aantal tafels.
De rede hiervan kan ik u niet vertellen laten we het er maar op houden dat een groot deel van
onze kaarters andere bezig heden hadden.
Maar niet te min het was iedere keer weer gezellig in onze huiskamer van de wijk.
In mei zijn we gestopt en hebben dat afgesloten met de befaamde blauwe hap wat toch iedere
keer wordt gewaardeerd.
Ik zeg net als Anja en Karin we houden de moed er maar in zodat we in oktober weer van start
gaan met frisse moed.
Datum in oktober word wel vermeld door de tam tam of via het media circus.
Wij wensen u een prettige vakantie met een goede reis en een behouden thuiskomst.
Anja, Karin, Klaas en niet te vergeten onze reserve medewerkster Ans Blenkers die betijen invalt
achter de bar als Karin verhinderd is.
K.BIERLING
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Bridge
Het seizoen 2015=2016 is weer voorbij als ik zo terug kijk was het een leuk seizoen
met geregeld lekkere hapjes en ijsjes en natuurlijk het bridge op zich elke week weer anders
Wij hebben 33 leden en draaien goed ,met blijde gezichte en met Hennie en Ria achter
de bar voor de koffie en thee daar zijn wij heel blij mee ,,Bedankt,,
Ik wil iedereen bedanken voor de mooie bloemen en de VVV bonnen die wij hebben gekregen
en hoop iedereen weer op maandag 5 september terug te zien
een fijne zomer allemaal Corry Bremer

Samen koken samen eten
In de even weken van het jaar is er iedere donderdag samen koken samen eten.
Er wordt op deze avond voor gemiddeld 40 personen gekookt, een voorgerecht, hoofdgerecht en
nagerecht.
Met veel plezier wordt er door zes vrijwilligers gekookt en de tafels gedekt.
In de maand juni organiseren wij altijd een barbecue en in de maand december een buffet.
Het is een heel gezellige avond en er wordt iedere keer weer lekker gegeten.
Namens het kookteam
Anita van Eis
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Samen Koken Samen Eten
Zaal open 16.30 uur Kosten 4.50 euro
Aanmelden: Elke Weerstand tel. 624602 of 0655977235
30 juni 2016
Slaatje
Spaghetti
Koffie lekker
14 juli 2016
Soep
Kipfilet in spek, groente, patat
IJs met slagroom
28 juli 2016
Loempia
Nasi met saté en toebehoren
Fruitcocktail
11 augustus 2016
Wraps
Shoarmaschotel
Vla flip
25 augustus Jevak geen koken eten
8 september 2016
Pasteitje
Schnitzel, groente, aardappelschijfjes
IJs met slagroom
22 september 2016
Soep
Drumsticks, groente ,patat
vla
6 oktober 2016
Soep
Lasagne
saroma
20 oktober 2016
Soep
Rollade, groente, patat
ijs
3 november 2016
Slaatje
Macaroni
tiramisu
17 november 2016
Soep
Schnitzel, groente, aardappelschijfjes
saroma
1 december 2016
Soep
Nasi met toebehoren
fruitcocktail
15 december 2016
Soep
Stukjes varkenshaas in saus aardappelschijfjes
koffie lekker
29 december 2016
Verrassing buffet
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Nieuws vanuit uw Wijkplatform Stad Binnen de Linie
Op 13 April was het Wijkplatform te gast in buurthuis ELTO, daar bespraken wij o.a het
voorgenomen verkeersbesluit van het college van B&W om het Schapendijkje te gaan afsluiten.
Directe aanleiding hiertoe was een noodlottig ongeval van een 18 jarige fietser afgelopen
december. Het bevreemde de deelnemers in het Wijkplatform waaronder de Huisduiner
belangenvereniging ten zeerste dat er voor deze verstrekkende maatregel gekozen werd. De roep
vanuit de samenleving was immers om de weg veiliger te maken voor alle verkeersdeelnemers.
De voorzitter van het Wijkplatform heeft daarop een bezwaarschrift opgesteld en in gediend bij het
college van B&W. Onderstaand vindt u de tekst en onderbouwing van dit bezwaarschrift.
De gronden waarop het bezwaar berust:
Het betreft hier een maatregel met versterkende gevolgen waaraan veel nadelen kleven, het is in
feite nooit een wens geweest om de weg af te sluiten. Het streven was om te bekijken hoe deze weg
veilig gemaakt kan worden en de snelheid hieruit te halen.
Met de maatregel die nu getroffen wordt gebeurt dit echter niet, immers tot het verkeersbord en
terug kan evengoed hard gereden worden en is fietsen op deze weg nog steeds niet veilig te
noemen.
Doel zou moeten zijn, een veilige weg voor alle weggebruikers. Door het afsluiten wordt de
verkeerscirculatie geblokkeerd en legt het daarbij extra druk op de toegangswegen daaromheen,
in zowel oud Den Helder als Huisduinen. Tevens is de weg langs de zeedijk van toeristisch belang
en zou ook daarom de verkeersdoorstroming gewaarborgd moeten worden.
Suggesties volgens de deelnemers aan het Wijkplatform Stad Binnen de Linie zijn:





1 rijstrook voor de auto’s en 2 rijbanen aan weerzijde voor de fietsers, plaats daarbij tevens
meerdere obstakels op de rijbaan, om zo een slinger te realiseren.
Wanneer de dijk in de nabije toekomst verzwaard wordt is het wenselijk om daarin tevens
een verhoogde fietsstrook te realiseren.
Parallel aan de weg een fietspad realiseren, op de groenstrook die er nu ligt tussen de
rijbaan en sloot.
Een verlicht fietspad tussen manege Bruin en het Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den
Helder.

Bij iedere suggestie wordt er uitdrukkelijk verzocht, om het Schapendijkje te gaan
verlichten.

Hieronder/naast vindt u voorts de reactie van de gemeente op onze bezwaren, wat vooral opvalt is
dat ieder bezwaar weerlegd wordt en dat met de aangedragen suggesties niets gedaan wordt.
Er zijn 26 bezwaarschriften ingediend en echter 9 zijn ontvankelijk bevonden, waaronder die van
het Wijkplatform SBDL. Op donderdag 23 juni staat de hoorzitting van de Beroep & Bezwaar
Commissie gepland waar de voorzitter van het Wijkplatform gebruik van zal maken om zich sterk
te maken voor een veilige doorgang van het Schapendijkje.
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Reactie Gemeente op Bezwaarschrift WPF iz afsluiting
Schapendijkje



Update 3 juni
Hieronder/naast vindt u de reactie van de gemeente op het bezwaarschrift welke uw Wijkplatform
iz afsluiting ’t Schapendijkje heeft ingediend
alle bezwaren van de andere bezwaarschriften zijn in dit stuk van samengevat en van verweer
voorzien
onze punten zijn punten 4, 9, 10,11, 12, 13 met daaronder de reactie van de gemeente
4 …er wordt een belangrijke toegangsader naar Huisduinen afgesloten



>…Het Schapendijkje wordt door ons niet gezien als een belangrijke verkeersader. De gemeten
hoeveelheden verkeer wijzen dit ook uit De ontsluitingswegen voor Huisduinen zijn de
Huisduinerweg en Duinweg.
9…Er wordt voorbij gegaan aan het contact tussen Oud Den Helder en Huisduinen



>…De voor het gevoel meest directe route voor het autoverkeer tussen Oud Den Helder en
Huisduinen is het Schapendijkje. Er loopt ook een route via de Huisduinerweg. In het rapport
worden de beide routes tussen Huisduinen en Oud Den Helder vergeleken, De routes via het
Schapendijkje en de Huisduinerweg blijken even lang te zijn Van omrijden is in die zin geen
sprake: de verbinding tussen Oud Den Helder en Huisduinen voor fietsers blijft via het
Schapendijkje in tact
10..Verkeerscirculatie wordt geblokkeerd



>…Het Schapendijkje heeft geen cruciale functie voor de verkeerscirculatie in deze omgeving
11..Tot de afsluiting en terug kan nog steeds hard gereden worden



>…Door de afsluiting wordt doorgaand autoverkeer geweerd en blijft alleen bestemmingsverkeer
over. Hierdoor neemt de hoeveelheid autoverkeer op het Schapendijkje aanzienlijk af. Onze
ervaring is dat bestemmingsverkeer over het algemeen rustiger rijdt
12..Schapendijkje is van toeristisch belang



>…Toeristen kunnen nog steeds alle toeristische bestemmingen bereiken Ook het Schapendijkje
blijft bereikbaar. De fietsende toerist zal door minder doorgaand verkeer op het Schapendijkje baat
bij de afsluiting hebben
13..Coenraad Botstraat is niet berekend op veel verkeer
>…De gemeten hoeveelheden verkeer op het Schapendijkje zijn dusdanig laag dat wij geen
substantiële toename van het verkeer in de Coenraad Botstraat verwachten. Of dit ook
daadwerkelijk zo is, gaan we de komende tijd monitoren door middel van tellingen
Kijkt u een op onze website www.wijkplatfomstadbinnendelinie.nl en wordt lid van onze Facebook
pagina
Andere punten in uw wijk waar wij ons o.a voor inzetten
 Kruising Ruyghweg - Fabrieksgracht, en zebrapad Ruyghweg
 Zwerfjongeren/overlast hangjeugd
 Fietsoverlast Timorpark



Sylvia Hamerslag
voorzitter Wijkplatform SBDL
Email: wijkplatformsbdl@gmail.com
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Wist u al dat…. het 24 september Burendag is bij
Buurthuis ’t Kraaiennest!!!
12.00 – 14.00 uur Open HUIS gratis koffie/ thee & limonade/snoep
met o.a. Schminken & nagellakken voor de kids!

14.15 uur Crazy BUREN BINGO met te gekke prijzen!
Gezellig u komt toch ook???
Renata de Vries

Jevak
De jevak is van 22 augustus t/m 26 augustus.
Met het Jevak team zijn er al 2 vergaderingen geweest o.a. actie lijst opgesteld en het kiezen van
een thema.
Ga alvast verklappen dat het thema sprookjes word.
Dit jaar heeft Renate de Vries onze nieuwe secretaris hele leuke dingen naar voren gebracht wat
in het progamma mee genomen word.
Allemaal van het jevak team hebben we zitten te brainstormen om het dit jaar weer tot een succes
te doen leiden.
Zaterdag 20 augustus van 13.00 uur tot 15.00 uur kan er ingeschreven worden in het buurthuis of
Maandag 22 augustus van 0.8.00 uur tot 09.00 uur.
Ik zeg jongens en meisjes geef je op des te meer ziel des te meer vreugde.
Coördinators K.Bierling Algemene zaken

Martin van Persie (technische zaken)

K.BIERLING
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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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Op knappen van de grote zaal.
Het moest er een keer van komen een nieuw plafond en het nodige schilderwerk.
Maar voor dit ging gebeuren hebben we al het nodige werk verzet met heel wat medewerkers.
Deze medewerkers Jan Plomp, Dirk Wierstra, Rob van Eis, Ed Brons, Ruud v. d. Langenberg,
Peter Bailly, Arie Rotgans, Martin van Persie, Cor Pluim.
Wil hier graag aan toevoegen met wat er ook geschied aan werkzaamheden kunnen we altijd op
deze mensen rekenen ik zeg Toppie
Het buurthuis is binnen in de grote zaal een heel stuk lichter geworden en geeft een prachtige
uitstraling met ook onze nieuwe zonwering.
8 Juni beginnen we met het vernieuwen van de plavuizen in de aantree en kleine zaal waar
tevens nieuwe kasten worden geplaatst voor het samen koken samen eten.
Al bij al er is het nodige werk verzet met heel wat handjes van de kanjers hier boven genoemd.
K.BIERLING
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Zaterdag 16 april 2016
Buurtvereniging ’t Kraaiennest laat kinderen buiten spelen!
Nieuwe speeltoestellen die in samenspraak met de jeugd werden uitgezocht,
de NAM die een grote financiële bijdrage deed en de gemeente die het project ondersteunde en
ziedaar, een prachtige nieuwe Speeloase bij Buurtvereniging ’t Kraaiennest!
Zaterdag werd deze feestelijk geopend door wethouder Jacqueline van Dongen,
helaas wel binnen want toen het moment daar was kwam de regen met bakken uit de hemel.
Natuurlijk was de opening niet minder feestelijk en zowel de wethouder als een vertegenwoordiger
van de NAM vertelden enthousiast over het project.

Met het instuderen en gelijk live uitvoeren van een dans door de kinderen werd de speeloase
officieel geopend en alsof het zo moest zijn, de regen droogde op en een waterig zonnetje brak
door.
Dus hupsakee met zijn allen naar buiten en spelen maar.
De opvallend snelle wethouder was als eerste bij het klimtoestel en zat al bovenin toen de
kinderen aankwamen, natuurlijk had dit ook te maken met het ijsje dat kinderen kregen en waar
mevrouw van Dongen aan voorbij liep.
Al snel werd overal gespeeld en clown Dombo maakte er een waar ballonnenfeest van!

Met de nieuwe kabelbaan weer veilig vliegen!

Wethouder Jacqueline van Dongen zat als eerste bovenin
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De kids maken het spandoek voor de opening van de vernieuwde speeloase
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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:

7 - 21 September 5 - 19 Oktober
2 - 16 November 14 - 21 December

Kinderbingo:
Leeftijd vanaf 3 jaar
Kosten € 0.50
De datums zijn: 28 September - 26 Oktober - 30 November

Kinderkook Café:
Leeftijd vanaf 4 jaar en
Kosten € 0,50
De datums zijn: 14 September
9 November

- 12 Oktober
- 7 December

11 November: Sint - Maarten
23 November: Sinterklaasfeest
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Knutselmiddag
Iedere woensdag middag komen we gezellig bij elkaar,
voor knutselen,kinder bingo en kinder kook café,
dus steeds afwisselend en dat gaat erg leuk
Het is voor een groepje knutselaars vanaf 4 jaar, erg leuk
Mocht U nog wat tijd over hebben, kunnen we nog wel
een paar handen gebruiken
We hebben met z’n allen voor de opening van het
SPEELPARK een mooi spandoek gemaakt
De groteren hebben het geverfd en de kleinen met hun handjes de boel versierd,
het was heel mooi geworden
Ook het figuurzagen is nog steeds een succes, we hebben
mooie dingen gemaakt o a met mozaiek steentjes gewerkt
De kinder bingo is ook nog steeds een groot succes vanaf 3 jaar
Wel fijn dat er ouders mee komen om te helpen
Dus U merkt wel dat er leuke kinderaktiviteiten genoeg zijn
Wilt u ons ergens mee helpen, heel graag!
Kom eens kijken op de woensdag middag vanaf 14.30 uur
Allemaal een fijne zomer en tot ziens
Groeten van ons allen
De data van de verschillende aktiviteiten kunt U vanaf
September weer op Face-Book vinden
Mevr. v. d. Spek

Kinderbingo
Woensdag middag vanaf 14.30 uur Dat is heel gezellig, en wordt druk bezocht.
De bingo wordt 1 keer in de maand gehouden. Er zijn veel prijsjes en ook altijd een troostprijsje
Je kunt kiezen wat je leuk vindt
In de pauze even wat spelen en wat te drinken en te snoepen
De leeftijd voor de Bingo is vanaf 3 jaar, en je mag altijd iemand meenemen die je helpt
We zoeken nog iemand die ons zou willen helpen op de Bingo middag vanaf 14.30 uur
Kinderen we zien jullie weer op de volgende Bingo die wordt gehouden in september 2016
In de December vakantie houden we een spelletjes middag
en dat is op woensdag 23 december
tot ziens allemaal
Mevr. v.d. Spek
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Het Kinderkook café
Het kinderkook café dat in september op woensdagmiddag van start
is gegaan word druk bezocht door de kinderen.
Een keer in de maand bereiden de kinderen zelf hun maaltijd.
De maaltijden die ze al gemaakt hebben zijn,pizza’s, pannenkoeken,
zelf aardappels schillen en daar patat van maken, macaroni en nog
vele andere gerechten.
Tijdens het koken is er tussen door nog een glaasje drinken en een snoepje.
Na het eten is er nog even tijd om te spelen.
De middag is vanaf 14.30 uur
De kosten op deze middag is € 0,50.
Kom gezellig een keer langs en neem je vriendje of vriendinnetje mee.
Namens het Kookteam
Anja Bierling

Jeugd – Sjoelen - Kraayenschuivertjes
Ook het jeugd sjoelen op de maandag avond is weer gestopt
Door het mooie weer wil de jeugd toch liever buiten spelen
Het aantal sjoelertjes varieert van 6 tot 7 maximaal en 2 minimaal
Toch is er iedere maandag avond door de vaste liefhebbers gesjoeld
Er wordt iedere keer wel 10 potjes gespeeld en de punten worden dan
ook steeds bij gehouden
Aan het einde van het seizoen is er dan ook weer een herinnering
voor degene die geweest zijn, zoals een beker voor de vaste en
een medaille voor degene die niet iedere week aanwezig zijn
Maar de eerste maandag avond in september gaan we weer met frisse moet van start.
De tijd is van 18.15 uur tot 19.00 uur dus voor iedereen is dat wel haalbaar vooral ook in de
wintertijd
Hopelijk kunnen we in het nieuwe seizoen toch eens een toernooitje doen met buurthuis De Elto
waar ook jeugd sjoelen wordt gespeeld
Dit zou dan op een woensdag of zaterdag middag gespeeld kunnen worden
Mocht je dus ook eens willen sjoelen kom gerust eens kijken en wie weet vindt je het ook leuk om
te doen
Er is ook altijd wat te drinken en te snoepen voor iedereen
Dus neem gewoon je vriend of vriendinnetje mee, en zie ik jullie weer in september
Het staat tegen die tijd ook wel weer in de krant en natuurlijk op de Facebook pagina van
buurthuis Het Kraaiennest
Dus tot ziens op de maandagavond in Buurthuis ’t Kraaiennest in Oud Den Helder
Voor inlichtingen kun je altijd bellen naar 06-46306566 of 0223-628648
Graag tot ziens!
C. v. d. Spek
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Paaseieren zoeken 26 Maart
Vanwege het plaatsen van de nieuwe speeltoestellen was de speeltuin te nat om de eieren te
kunnen verstoppen
Dus achter de fietsenstalling en de heuvel was gelukkig ruimte genoeg,ook wel een leuke plek om
te verstoppen
De zaal ging open om 14.00 uur en daar kon een kaartje worden gekocht
Er waren een 40 tal kinderen aanwezig en dus snel naar buiten om de verstopte eieren te zoeken
Na het zoeken gezellig met veel ouders 3 rondjes Bingo gespeeld,
in de pauze wat te drinken en te snoepen
Fijn dat Wiekje en Lisa de bingo draaide,goed dat er hulp is van onze oudere jeugd
Dan prijsuitreiking van het eieren zoeken,
en nog een rondje bingo
Daarna heerlijk gesmuld van de patat, frikadel en toe behoren en voor allemaal nog wat lekkers
Alle ouders bedankt voor de hulp en de medewerkers
en tot ziens volgend jaar
Mevr. v. d. Spek
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KONINGSDAG 2016 27 APRIL
Al een paar dagen koud en veel wind
Maar het was gelukkig wel droog, maar erg koud
en dus ons slecht weer programma opgezocht
Er kwamen veel kinderen om 10 uur om de fietsen en steppen te gaan versieren
Ze werden erg mooi met veel hulp van ouders
Om 12 uur kwam het muziek korps KUNSTZIN voor ons om met de kinderen door de wijk te
lopen,en was erg geslaagd
Daarna voor alle kinderen in de zaal drinken en panne koeken eten, erg leuk
In de kleine zaal was er schminken, nagel versieren en was ook heel leuk want buiten was het
toch te koud
Alle spelen voor de groteren moesten naar de gymzaal worden gebracht en dat was veel werk. Er
was gelukkig veel hulp,en fijn dat er nu wat jonge vaders hielpen sjouwen maar was ook wel weer
gezellig
In de zaal werden de spelletjes gehouden voor de leeftijd tot 5 jaar en de peuters speelden op het
podium
Na afloop alle kaartjes ingeleverd en gekeken of alle spelletjes genoteerd waren
Dan was er voor allemaal drinken en een ijsje en een cadeautje
Over de gehele dag zijn er ruim honderd kinderen geweest en veel bezoek
Alle medewerkers heel erg bedankt en graag tot 2017, maar dan hopelijk met mooier weer
’s Avonds was er voor de volwassenen een gezellig samenzijn met muziek van de Binnenband
Mevr. v. d. Spek

Collecte Koningsdag 2016
Bedankt alle collectanten,
dank zij U hulp hebben de kinderen weer een fijne
koningsdag gehad met veel activiteiten
en leuke attenties
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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.....................................................................................................

ADRES.....................................................................................................POSTCODE ..................................
GEBOORTEDATUM................................

TEL…………. ..................................

Buurtvereniging ’t Kraaiennest
Ledenadministratie
Blad 33

