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.
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 meeste clubs gaan die week tussen kerst / oud en nieuw gewoon door.
Vanwege het grote succes van vorig jaar bakken wij ook dit jaar weer op oudejaarsdag oliebollen,
de opbrengst is voor de activiteiten met name in het bijzonder de kinderactiviteiten.
In het kader van alle bezuinigingen, gestegen lasten, moeten ook wij heel erg op onze uitgaven
letten en alle kleine beetjes helpen.
Als u oliebollen wilt bestellen kunt u gebruik maken van de bestellijst in het krantje.
Eindelijk is het dan zover, na 3 jaar geen website te hebben is nu de website
Buurtvereniging Het Kraaiennest binnen 3 weken! ;-)) conceptueel klaar.
http://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.
Wat het Wijkspreekuur betreft zijn er een paar veranderingen.
Het Wijkspreekuur met de Wijkconciërge, Wijkagent en een vertegenwoordiger van
Woningstichting is een keer in de 2 maanden.
Nieuw is dat de Wijkverpleegster 1 keer in de maand Spreekuur in het Buurthuis houdt.
En dan natuurlijk de vernieuwde speeloase, er is in betrekkelijk korte tijd heel veel werk verzet.
Diverse speeltoestellen zijn al geplaatst, het wordt voor de kids een super leuke speeltuin.
Voor de Buurt een zeer goede aanwinst, wij zijn er trots op.
De officiële opening is omstreeks februari 2016 de datum wordt bekend gemaakt via de krant,
facebook en de website
De nieuwjaarsreceptie is op 9 januari van15.00 uur tot 17.00 uur in het Buurthuis.
Wij hopen u ook te mogen begroeten.
Ik wens u namens het bestuur
hele fijne Feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2016
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

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. 0611135621

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

tel. 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 8 weken )
Spreekuur Wijkverpleegkundige ( 1 keer per maand )

Woensdag:
14.00 uur - 15.30 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 )

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 )

19:30 uur - 22:00 uur

Bingo

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

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

Kidsclub / Kinderkookcafe
Mevr. A. van Eis
Mevr. A. Bierling

A. Tasmanstraat 3
A.Y. Kuiperstraat 10

tel. 0223 617289
tel. 0630390803
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Activiteiten
Wie kunt u waar bereiken
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 verenigingsjaar 2015 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 als nog willen doen.
Als U niet zeker weet of U betaald heeft, 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 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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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
De Wijkverpleegkundige houdt een keer per maand in het Buurthuis spreekuur.
Datums worden bekend gemaakt via de krant, facebook en de website
Inlichtingen: e.weerstand@quicknet.nl of 0655977235

NL Doet:
Buurtvereniging ’t Kraaiennest heeft van het Oranje fonds € 400.- toegezegd gekregen voor de
activiteit NL Doet.
Het geld wordt besteed om het Buurthuis op te knappen o.a. van een kwast verf te voorzien.
Datum: Zaterdag 12 maart 2016
Aanmelden voor deze klus kan via de site van NL Doet.

AED in Buurthuis ‘t Kraaiennest
Dankzij de financiële ondersteuning van het Convenant Wijkaanpak plus
konden wij een AED aanschaffen.
Alle Bar medewerkers van Buurtvereniging ’t Kraaiennest hebben op 24 November de
cursus BLS/AED hulpverlener met succes gevolgd en een certificaat daarvoor ontvangen.
Beste medewerkers gefeliciteerd, wij (bestuur) vinden het geweldig
dat jullie deze cursus wilden doen.
Deze cursus van de Europese reanimatie raad werd gegeven door Tedu opleidingen.

TE HUUR
OUD HOLLANDSCHE SPELLEN
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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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.
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Maandagavond club biljarten.
De tweede helft van het seizoen is vanaf september weer aan de gang en als we terug blikken op
de resultaten van seizoen 2014-2015 zien we dat de mannen met het beste gemiddelde onze
biljarters Peter Steijger, Jan Blauwbroek en Karel Frederiks zijn.
De rest doet natuurlijk ook keihard hun best om een zo goed mogelijk resultaat te halen en als we
de lijst bekijken zien we dat Jaap van Steyn de meeste wedstrijdpunten gehaald te heeft, maar er
zijn wat spelers die wat minder partijen gespeeld hebben.
De hoogste score komt op naam van Peter Steijger.
Onze club heeft op woensdag 4 november nog een uitwisseling gespeeld in het Snookercentrum
tegen SDS. De eerste wedstrijd in ons buurthuis hadden we met 158 tegen 149 gewonnen maar
de uitwedstrijd verloren we met 181-164. Dus de verschillen waren niet groot en het was weer een
goed verzorgde avond georganiseerd door Cees Slagwater en ik moet ook onze spelers
bedanken voor de grote opkomst.
Ons clubje wordt wel wat kleiner geworden want er zijn nog 15 leden over.
Karel Frederiks is gestopt en Fred Vriesema kon het niet combineren met zijn werk.
Wie er wil biljarten op maandagavond is van harte welkom.
Het is een gezellige avond met Frits en Suus achter de bar die voor de nodige hapjes zorgen.
Rest mij nog iedereen prettige feestdagen te wensen en een sportief 2016 gewenst.
Pim

Vrijdag avond biljart club
Zeg hier bij een gezellige club maar een terug loop van een aantal leden.
De vrijdag avond was van de laatste paar jaar een gemengde club zowel mannen als vrouwen.
Helaas hebben de 2 vrouwen ons verlaten door dat er geen nieuwe vrouwen zich aanmelden voor
het biljarten.
De grote verandering is dat na jaren onze wedstrijdleider er mee gestopt is met het uit schrijven
van partijen en etc.
Wil de Dhr. Kees Brammer dan ook hartelijk bedanken voor al het werk wat hij in al die jaren op
zich heeft genomen om het toch elke vrijdagavond weer goed tot een einde te brengen.
Onze nieuwe wedstrijd leider de Dhr. Dick Duijs gaat het nu voor ons regelen en de Dhr. Peter
Tol blijft gewoon penningmeester.
Ik ben er van overtuigd dat het helemaal voor elkaar komt. Zijn er nog mensen die denken van lijkt
me wel leuk om op die avond te biljarten kom gerust langs.
Klaas Bierling

Blad 12

Sjoelclub “De Kraayenschuivers”
Aan het einde van het jaar hebben wij de eerste competitie seizoen 2015-2016 er weer bijna op,
en kunnen weer beginnen in het nieuwe jaar met de tweede competitie dat dan weer afgelopen is
eind mei
Altijd weer spannend wat je gemiddelde is geworden na zo’n competitie en of je plus of min
punten heb gehaald
Bij min punten kan je gemiddelde wat omlaag gaan , maar bij pluspunten is je gemiddelde weer
hoger geworden en is het de kunst om dit vol te houden
Na toch een jaar van wat terugloop , hebben wij dit nieuwe seizoen er ook een paar nieuwe leden
bij gekregen, waar me allemaal heel blij mee zijn
Maar dat neemt niet weg dat er geen nieuwe sjoelers meer bij kunnen
Het is toch altijd nog het gezegde “Hoe meer zielen hoe meer vreugd”
Ook is het weer de bedoeling dat we met de hele groep uit eten gaan, dit doen we meestal aan
het eind van het jaar en dan nog een keer voor de zomerstop
Het is altijd heel gezellig om met elkaar te gaan wokken of iets anders te zoals naar de pizzaria te
gaan eens te proberen
Het lijkt ons leuk om ook weer eens te gaan mee doen aan een te houden sjoeltoernooi wat
regelmatig door verschillende sjoelverenigingen wordt georganiseerd
Afgelopen eind november werd weer het Helderse Sjoelkampioenschap gehouden en was deze
keer georganiseerd door de sjoelclub “De Viskom “in buurthuis de Viskom aan de vijzelstraat
achter de Vomar
Deze avonden zijn altijd heel gezellig en je spreekt ook weer eens sjoelers van andere clubs
Lijkt het U leuk om ook eens bij het sjoelen te komen kijken en de gezelligheid te proeven van een
sjoelavond, altijd van harte welkom
Wij sjoelen ieder woensdag avond in ons buurthuis “’t Kraaiennest”in Oud Den Helder
De avond begint om 20.00 uur en rond 22.00 uur hebben we onze tien spellen gespeeld met na
vijf spelletjes een korte pauze
Er staat deze avond ook altijd wat te eten op de tafels of je kan een snackje bestellen
Mocht vervoer een probleem zijn, is er altijd wel een mogelijkheid om dit op te lossen, we hebben
leden uit verschillende wijken van de stad en ook zelfs uit julianadorp komen sjoelers naar het
Kraaiennest
Voor inlichtingen kunt U bellen naar 0646306566 of via de mail kan ook,en dat is naar email
adres:cvdspek@quicknet.nl en ook kunt U op de Facebook pagina kijken van buurthuis het
kraaiennest, staan ook veel aktiviteiten
Ik wens een ieder Fijne Kerstdagen en een gezond 2016
C. van der Spek
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Openhuis dinsdag middag
Blijf het zeggen iedere keer maar weer het is een gezellige middag een spelletje libre en daarna
maar weer kurken.
Vertel er wel bij dat de dinsdag middag goed bezet is met altijd de zelfde mensen die nog plezier
hebben in het spelletje biljart.
Op het einde van de middag hebben we ook weer mensen die aankomen lopen voor een borreltje
en een goed gesprek.
En wat heel belangrijk is ook beide dames die ons op de wenken bedienen van
ons natje Ria en Ans.
Toppie vrouwen die toch elke keer op toer beurt hun dinsdagmiddag opofferen.
Wij hopen met heel de dinsdagmiddag ploeg dat we er nog lang van mogen genieten.
Klaas Bierling

Koppel klaverjassen
Dit doen we 1 keer in de maand op zondag middag.
Gezellige middag met een hapje en een drankje en vaak een leuke opkomst.
Constant van het aantal tafels kun je nooit vooruit zeggen zo heb je 10 tafels en zo zit je met 4
tafels.
Deze middag is ooit opgezet door Jaap van Gent Karin van Gent ,Klaas Bierling en Anja Bierling
weet het niet precies meer maar dacht iets van 20 of 24 jaar terug.
Helaas is Jaap ons ontvallen maar Karin is nog steeds van de partij voor het bar werk en hapjes
maken in de keuken met Anja.
Het klaverjassen is altijd op de 3e zondag van de maand. Ik zeg kom gerust met je maat des te
meer ziel des te meer vreugd.
Klaas Bierling
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Bridge
Maandagmiddag 7 september is het Bridge seizoen weer gestart
36 leden maar wij hebben er weer 2 nieuwe leden bij dus 38 leden
en het mogen er nog meer worden
het is altijd een leuke middag met Hennie achter de bar
en als die er niet is wil Ria gelukkig altijd invallen
daar ben ik heel blij mee ,,bedankt,,
op 21 december hebben wij ons Kerst drive
ik wens iedereen fijne feestdagen toe en een gezond 2016
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.
26 november hebben wij het vijf jarig bestaan gevierd er is precies 26 november 2010 gestart met
deze activiteit.
Er is op 26 november een speciaal feestelijk menu gekookt en de avond afgesloten met koffie met
gebak en voor iedereen die iedere keer komen eten een klein presentje.
Het is een heel gezellige avond en er wordt iedere keer weer lekker gegeten.
Namens het kookteam
Anita van Eis
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Wijkplatform stad binnen de linie
In het wijkplatform zijn alle maatschappelijke organisaties betrokken van de visbuurt, vogelwijk,
centrum, Indische buurt, Tuindorp, Geleerdenbuurt, van Galenbuurt en oud Den Helder. Hierbij
moet u denken aan buurthuizen, belangenverenigingen, zorgverleners, wooncorporaties maar ook
sportclubs kunnen hier onder vallen. Door de samenwerking van al deze organisaties bereikt het
wijkplatform een groot aantal inwoners van de wijk en aangezien je samen sterker bent, kunnen
de organisaties ook meer bereiken voor de wijk. Een keer in de zes weken vergaderd het
wijkplatform op wisselende locaties. Hierbij is iedereen welkom.
In de vergadering komen onderwerpen aanbod over wat er speelt in de wijk. Dit kunnen
problemen zijn over bijvoorbeeld gedumpt afval of parkeren, maar ook worden thema’s aangepakt
over zorg, wonen en welzijn in de wijk. Gezamenlijk wordt dan gekeken hoe we een onderwerp
kunnen op en aanpakken. Dit kan door inwoners van een wijk te benaderen of door de juiste
instanties in te schakelen.
Het wijkplatform informeert ook de betrokken organisaties en inwoners over onderwerpen welke er
nog moeten komen in de wijk. Denk hierbij aan herinrichtingen van straten, nieuw beleid van de
gemeente of het plaatsen van speelgoedtoestellen. Door dit soort onderwerpen in een vroeg
stadium te bespreken in het wijkplatform kunnen we gezamenlijk tot een advies komen om zo
bijvoorbeeld de gemeente of woningstichting mee te kunnen geven hoe de wijk erover denkt.
Hierdoor worden de plannen ook meer van de wijk.
Het wijkplatform stad binnen de linie is de eerste die een nieuwe weg is ingeslagen.
Samenwerking is de kracht voor deze vernieuwing. Alle betrokken organisaties werken binnen
deze wijken op alle fronten goed samen, er is veel contact onderling, waardoor zaken sneller
kunnen worden aangepakt en kunnen worden geregeld. In andere wijken ziet men toch dat het
wijkplatform het enige moment is waarop organisaties contact hebben met elkaar en dat is jammer
want om echt iets te veranderen kan men er beter samen voor gaan.
Op de nieuwe website; www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl worden alle organisaties samen
gebracht, hierop is te lezen wat er gaande en te doen is in de wijk. Ook kunt u, uw mening geven
over aankomende onderwerpen, waar we graag over willen weten wat u ervan vindt en u
aanmelden voor bijvoorbeeld de buurtpreventie app. Op de website vindt u ook alle gegevens over
de organisaties in uw wijk.
Het wijkplatform is dus een samenwerking van alle organisaties van de wijken welke binnen de
linie vallen en houdt zich bezig met het signaleren van problemen en knelpunten, informeert over
onderwerpen welke betrekking hebben op de wijk en opereert daar waar nodig om knelpunten op
te lossen. U bent van harte welkom om eens een vergadering bij te wonen en mee te denken, uw
stem telt!
Voor meer informatie kunt u kijken op www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl en op onze Facebook
pagina Wijkplatform Stad Binnen de Linie
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Samen Koken Samen Eten
Zaal open : 16.30 uur
Kosten :
€ 4.50
Aanmelden: Elke Weerstand tel. 624602 of 0655977235
14 januari 2016
Soep
Schnitzel, groente, aardappelschijfjes
Saroma

28 januari 2016
Slaatje
Spaghetti
Koffie lekker

11 februari 2016
Soep
Kipfilet in spek, groente, patat
IJs met slagroom

25 februari 2016
Loempia
Nasi met saté en toebehoren
Fruitcocktail

10 maart 2016
Kippensoep
Shoarmaschotel
Vla

24 maart 2016
Soep
Lasagne
Saroma

7 april 2016
Pasteitje
Schnitzel, groente, aardappelschijfjes
IJs met slagroom
Blad 17

21 april 2016
Soep
Drumsticks groente patat
IJs met vruchten

5 mei 2016
Geen samen koken samen eten i.v.m. Hemelvaartsdag
19 mei 2016
Soep
Stukjes Varkenshaas in saus aardappelschijfjes
IJs met slagroom

2 juni 2016
Soep
Nasi met toebehoren
Fruitcocktail

16 juni 2016
Barbecue
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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 19.15 uur
De kosten zijn € 0,50

Woensdag Kinder- middag vanaf 14.00 uur tot 15.30 uur
De leeftijd is vanaf 4 jaar en het is gratis
De datums zijn:

6 - 13 Januari 3 - 10 Februari
2 - 9 - 30 Maart
6 April

4 Mei

Kinder Bingo:
Woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur
Leeftijd vanaf 3 jaar
De kosten zijn 0.50 eurocent
De datums zijn: 27 Januari -24 Februari - 23 Maart
20 April
- 18 Mei

Kinder Kook Cafe:
Woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
Leeftijd vanaf 4 jaar en de kosten zijn € 1,00
De datums zijn: 20 Januari 16 Maart -

17 Februari
13 April - 11 Mei

26 Maart: Paaseieren zoeken: aanvang 14. 30 uur
27 April : Koningsdag
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Knutselmiddag
We doen de knutselmiddag nu afwisselend;
2 x knutselen, 1 x bingo, en 1 x kinderkookcafe
Voor het eerst is de leeftijd vanaf 4 jaar, en dat is een groot succes
Plakken, verven, de grotere maken altijd iets leuks ze kunnen gaan
punniken,kleien, strijk- kralen enz
Vanaf 8 jaar mag je ook gaan figuurzagen
Er worden daar ook hele mooie dingen gemaakt
Mocht je al kunnen figuurzagen,mag je dat al proberen vanaf 7 jaar
Heb je zelf een idée om wat bijzonders te maken, kan ook altijd
Ook hier een oproep voor een hulp! Soms hebben we handen te kort
Kinderen we zien elkaar op de spelletjes middag en anders weer in januari
Voor allemaal Prettige Feestdagen
Groeten van ons allemaal
Mevr. v. d. Spek

Kinderbingo
Woensdag middag van 14.00 uur tot 15.30 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 van 14.00 uur tot 15.30
Kinderen we zien jullie weer op de volgende Bingo die wordt gehouden in Januari 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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Jeugd – Sjoelen-Kraayenschuivertjes
Ook na de zomer zijn we weer gestart met het Jeugd-Sjoelen
In het begin toch nog wat weinig animo
Maar nu de dagen weer korter worden gaat het beter
We zijn wekelijks met ongeveer een zestal jongeren aan het sjoelen
Is heel gezellig en in de pauze wat te drinken en te snoepen
Het is iedere maandagavond om half zeven beginnen
Na een paar weekjes oefenen,worden er al behoorlijk punten gescoord
Dan zo tot half acht kwart voor acht, en is iedereen weer op tijd thuis
Nu zou het gaaf zijn om eens een keer met een andere jeugd sjoelclub een toernooitje te houden
Dit zou dan met buurthuis de Elto, waar ook jeugd sjoelen is kunnen plaatsvinden op een zaterdag
middag bijvoorbeeld,lijkt me wel spannend
Gaan in ieder geval een keer bij de Elto kijken hoeveel er daar sjoelen
Dan zou het toernooitje zo in januari kunnen plaatsvinden
En dan wordt er in Maart volgend jaar weer het Helderse Jeugdkampioenschap gehouden, waar
alle jeugd aan mee kan doen
Het zou ook mooi zijn als er nog wat meer sjoelertjes bij komen,dus probeer ook nog een vriendje
of vriendinnetje mee te nemen.
Er zijn vast nog wel jongens of meisjes die bij je in de buurt wonen of op school eens vragen om
een keertje mee te gaan naar het sjoelen
Je kunt ook, als je wil een flyer ophangen bij je thuis voor het raam of misschien op prikbord op
school,ik heb daar voldoende flyers voor
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

Kinderkookcafe
In september is er in het buurthuis een nieuwe activiteit gestart namelijk het kinderkookcafe
Bij het kinderkookcafe hebben de kinderen de zeggenschap over de keuken.
De leeftijd varieert van 4 jaar tot en met 12 jaar.
Wij hebben nu drie keer een kinderkookcafe gehad waar de kinderen de eerste keer pizza
gemaakt hebben, de tweede keer patat met groente en een hamburger en de laatste keer
macaroni met als toetje ijs met speculaas en kruidnootjes wat natuurlijk ook allemaal zelf gekookt
is.
Het kinderkookcafe wordt een keer in de maand georganiseerd op woensdagmiddag van 14.00
uur tot 16.00 uur.
Er zijn iedere keer 20 tot 25 kinderen aanwezig en iedereen vindt het ook reuze gezellig.
Anita van Eis
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Jevak week
De jevak week was van 10 augustus t/m 14 augustus.
Er is begonnen met inschrijven op zaterdag 8 augustus waar heel veel inschrijvingen werden
verricht.
Toen was er nog een mogelijkheid om je maandag ochtend nog in te schrijven en toen wisten we
niet wat er allemaal op ons af kwam.
In totaal dacht ik dat er 140 kinderen mee hebben gedaan met de jevak week dat was weer een
stukje geschiedenis schrijven waar niemand op gerekend had.
Maar alles goed verlopen zowel met het tennissen als met het bowlen. Daarom zeg ik een ieder
die hier aan mee gewerkt hebt ik vond het geweldig.
Leuke week gehad maar ook een zware week. In Januari gaan we weer om de tafel zitten met het
hele team om alvast te Brainstormen wat we in de zomer 2016 neer gaan zetten en een thema
kiezen.
Hoop dat ik dan iedereen weer terug zie die dit allemaal tot een goed einde heeft weten te
brengen.
Klaas Bierling

Halloween
24 oktober was er in ons buurthuis een Halloween avond.
De zaal was leuk versierd en er waren veel kinderen.
In de zaal stond alles klaar en ze mochten zelf een pompoen uit zoeken.
Natuurlijk was er wat lekkers voor de kinderen en drinken.
Er waren ook ouders bij die de hele avond zijn gebleven.
Daar waren we blij mee want het is best een hele klus dat uithollen voor de kinderen.
Wat extra hulp konden we goed gebruiken.
Het was een mooi gezicht met al die pompoenen die klaar waren en de lichtjes branden.
Nadat de tafels schoon gemaakt waren konden we met de bingo beginnen.
Het is altijd spannend want ja wie gaat er met een prijs naar huis.
Als er bingo was geroepen werd er uiteraard gecontroleerd of het goed was daar na mochten ze
zelf een prijs uit zoeken.
Bij de laatste ronde was er voor een volle kaart weer een taart te winnen
Ja dat wilden ze allemaal wel maar bij zo veel spelen kan er maar een de winnaar zijn
Het was een gezellige avond en hopen dat jullie er andere jaar weer bij zijn.
Tot ziens alle maal
Carla de Valk
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Sint - Maarten woensdag 11 November
Het is droog en goed weer. ’s Middags werden de lichten al opgehangen
De dames gezellig achter de tafels voor het opschrijven van de namen en de leeftijden,
en voor het uitdelen van een leuke zak met kadootjes
Voor alle kinderen wat te drinken en te snoepen
Voor de ouders stond er koffie,thee en koek op de bar
Het was erg gezellig en wat een ,mooie lampionnen waren er gemaakt
en werden er leuke liedjes gezongen
Er zijn zo’n 80 kinderen langs gekomen
Rond half acht werd het stil en dus weer opruimen
Tot volgend jaar
Mevr. v.d. Spek

Sint – Nicolaas - Feest

25 November

Rond half vier waren er ruim 50 kinderen aanwezig,
dit jaar veel jonge kinderen, erg gezellig.
De kinderen zaten allemaal op de grond,en de ouders in een kring er omheen,
wel 30 vaders en moeders waren aanwezig
Het Zwarte Pietenkoor was wel een beetje laat,maar ze hadden het ook erg druk
Met mooie muziek kwamen ze binnen ,het waren veel Zwarte Pieten en
alle kinderen dansten en zongen mee
Zwarte Piet had alle kadootjes al gebracht, en die lagen op het podium
En ja hoor toen kwam Sinterklaas met nog meer Pieten
Kinderen moesten van Sinterklaas voor de Staf zorgen
Verschillende kinderen stonden in het grote boek, dus even bij Sinterklaas komen,en dan tussen
door weer allemaal dansen
Sinterklaas vroeg of ze nog naar het Jeugdjournaal keken, en wat je moet doen als je geen
schoorsteen meer in huis heb, dan kan je een Hunnebedsteen voor de voordeur leggen en krijg je
evengoed een kadootje
In de pauze was er voor iedereen wat te drinken en te snoepen,
voor de ouders was er koffie
Nadat Sinterklaas weg was gegaan,mochten de kadootjes worden uitgepakt
Ook was er voor allemaal nog een letter
Het was een prachtige middag,allemaal bedankt en tot ziens
Mevr. v. d. Spek
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Weet u wie dit is?

Voor het goede antwoord is er een klein presentje.
Mail naar e.weerstand@quicknet.l
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Lied van het Nieuwe Dieper Visserkoor
Nieuwe Diep
Op bijna 53 graden noorderbreedte
Verloren in de eenzaamheid
Boven de lijn, die onze kleine aardbol
In twee gelijke delen snijdt
Waar de woeste bruisende Noordzee
Samen vloeit met ’t Noord-Hollandse kanaal
Opdat plekje ontrukt aan de wilde baren
Ligt een stad, bekend bij allemaal:
Nieuwe diep o Stad van mijn dromen
voor ons doel van menig lange reis
Nieuwe Diep we houden je in ere
Nieuwe Diep het Zeemansparadijs.
Reeds sedert lang vervlogen eeuwen
In de tijd van Holland op z’n best
Voeren Hollands stoere zeelui
Van Texels ree, naar oost en west
De roem van ons zo welgeliefd Den Helder
Klonk in tijden verre in het rond
Als je toen zei, ik ben een Nieuw dieper
Dan vlogen alle hoeden naar de grond
Nieuwe Diep o Stad van mijn dromen
voor ons doel van menig lange reis
Nieuwe Diep we houden je in ere
Nieuwe Diep het Zeemansparadijs.
Ingezonden stuk
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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
Appelflappen …………… p. st. € 0,75
Bestellijst
Naam: ……………………………………………………
Straat: ……………………………………………………
Aantal Oliebollen:
…………..
€ …………..
Aantal Krentenbollen: …………… € …………..
Aantal Appelflappen: …………… € …………..
Totaal prijs:
€ ……………
U kunt dit formulier met uw bestelling inleveren op dinsdag
22 december van 13.00 uur tot 17.00 uur in het Buurthuis.
U kunt uw bestelling ophalen op donderdag 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 2016
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De Dijkstraat
Foto: Helderse Historische Vereniging
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