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AGENDA   
 

3 - 01 Nieuwjaarsreceptie 

4 - 01 Samen eten (een week eerder opgeven) 

4 - 01 Volwassenbingo 

5 - 01 Vrij wandelen 50+ 

5 - 01 i-pad inloop 

8 - 01 Bingo 50+ 

09 - 01 Kinderdisco 

12 - 01 Vrij wandelen 50+ 

13 - 01 Klaverjassen 

15 - 01 Soos 50+ 

16 - 01 Keezen 

17 - 01 Familiebingo 

18 - 01 Mini Zwarte markt 

19 - 01 Vrij wandelen 50+ 

19 - 01 i-pad inloop 

22 - 01 Bingo 50+ 

26 - 01 Vrij wandelen 50+ 

27 - 01 klaverjassen 

29 - 01 Soos 50+ 
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VAN DE VOORZITTER, 
 

Feest! 
Op 1 januari 2015 is de Stichting Buurthuis de Ezel jarig! We 
bestaan dan 5 jaar. Uiteraard besteden we daar het komende 
jaar aandacht aan. Wij beginnen daarmee op onze 
nieuwjaarsreceptie. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 3 januari, 
van 16.00 uur tot 18.00 uur. We hopen uiteraard dat velen van u 
hierbij aanwezig zijn om het glas te heffen op het komende jaar. 
 
Tineke Has 

 
 
 
 
 

Op Zaterdag 3 januari  
 

Viert Stichting Buurthuis de Ezel haar 5-jarig bestaan 
Met de Nieuwjaarsreceptie voor 

 

alle wijkbewoners, vrijwilligers en alle 
anderen, die het buurthuis een warm 

hart toedragen. 

 
De receptie is van 16.00 uur tot 18.00 uur. 

 
Wij hopen dat u allen samen met ons een toost wilt uitbrengen 

op het nieuwe jaar. 
 

Het bestuur. 
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KEEZEN 
 
We hebben in dit seizoen alweer vier Keez-avonden gehad en 
die werden goed bezocht, logisch, want het is altijd echt gezellig. 
Natuurlijk kan het nog beter, hoe meer mensen, hoe meer 
vreugde, is toch het gezegde? 
We spelen altijd op de derde vrijdagavond van de maand.  
We beginnen stipt om 19.45 uur. 
 
Heeft u geen partner dan graag om 19.15 uur komen, dan 
hebben wij nog de tijd om een partner (alleen voor die avond) 
voor u te regelen. Nog prettiger is het als u van tevoren even 
belt, als u mee wilt spelen, zodat wij weten hoeveel "tafels" er 
klaargezet moeten worden. Maar krijgt u ineens een spontane 
opwelling, dan kunt u zich tot half acht opgeven in het buurthuis. 
Kees en ik hopen, dat we de volgende Keez-avond veel 
"nieuwe" gezichten welkom kunnen heten. 
 
De eerstvolgende Keez-avond is op 16 Januari. 
 
U kunt zich opgeven telefonisch bij:  Jenny Mans:   072-5744648 
                                                            Kees Homan: 06-29456568 
 
De entreeprijs is €2,50  per persoon. 
 
Tot ziens in De Ezel. 
 
Jenny 
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              Zomaar een berichtje van de speelzaal     
                 
               Het Kerstfeest 
 
Als ik dit schrijf zijn de feestdagen op de peuterspeelzaal in volle 
gang. Sinterklaas is weer richting Spanje vertrokken en wij zijn 
nu druk bezig met het volgende feest, het kerstfeest. De 
kerstboom is op de speelzaal neer gezet en samen met de 
peuters en een paar ouders mooi versiert met onbreekbare 
ballen en lichtjes.  
Ook zijn we snel aan de slag gegaan om leuke kerst 
knutselwerkjes te maken voor thuis. Dus we hebben gekleurd, 
geplakt en geverfd. Gelukkig is er genoeg tijd om te spelen of 
om naar een boekje te luisteren.  
Op de speelzaal hebben we leuke themaboekjes over deze o zo 
gezellige decembermaand, waar ook de voorlees oma’s en de 
leidsters samen met de peuters uit lezen. 
In de kring zingen we grappige liedjes op peuterniveau over 
bijvoorbeeld Nijntje Pluis met haar kerstboom  en Oh 
dennenboom. 
Wij sluiten deze feestperiode af met onze gezamenlijke 
broodmaaltijd op iedere groep. Dit is op de laatste dag vóór de 
kerstvakantie. De ouders worden dan ook uitgenodigd om 
gezellig koffie en thee te komen drinken met wat lekkers. 
 Als wij hierna dan alles hebben af gewassen en opgeruimd,  
kijken wij moe maar voldaan naar de afgelopen drukke, maar 
vooral gezellige periode.                                                                 
 
Na de kerstvakantie beginnen we enthousiast weer met een Puk 
thema, en dat is dit keer : Hatsjoe.  Dit thema gaat over ziek zijn, 
een dokter of het bezoek aan het consultatiebureau. Dat belooft 
weer een gezellige leerzame tijd te worden. 
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Ik wens u namens alle medewerkers van                                               
Stichting Peuterspeelzaal ’t Puttertje, 

 

Een heel gezond, gezellig en gelukkig  2015. 

 
 
Yvonne Reijken. 
 
 

 Voor meer informatie kunt u onze website bekijken www.puttertje.nl 

 Voor vragen kunt u mailen naar peuterspeelzaal@hotmail.com 

 Voor inschrijven vanaf 1 jaar kunt u ook bellen met Dennis de 
Ruiter 06-45646894 

 

 
 

http://www.puttertje.nl/
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Barvrijwilligers gezocht 
 

Heeft u nog wat tijd in de  
avonduren om ons  
vrijwilligersteam te  
ondersteunen? 

 
Neem dan contact op met  
Buurthuis De Ezel 5717625  
en vraag naar John de Roon. 
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JUDO BIJ BUURTHUIS DE EZEL 
 
Elke zaterdagochtend staat er een groep enthousiaste judoka´s 
klaar om lekker een uur te trainen met elkaar. Plezier, 
samenwerken, respect voor elkaar en het verder ontwikkelen  
van verschillende judotechnieken staan hierbij centraal. 
   
Zaterdag 13 december was er een judo examen waarbij alle 
judoka’s laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Iedereen 
heeft een heel goed examen laten zien en is glansrijk geslaagd 
voor zijn volgende slip of band. Gefeliciteerd allemaal! 
 
Het buurthuis staat bekend als een fijne ontmoetingsplaats, dit 
geldt ook voor de ouders die hun kind naar de judo brengen. In 
het nieuwe jaar staat er elke zaterdagochtend weer iemand 
achter de bar zodat de ouders lekker een kopje koffie of thee 
kunnen drinken met elkaar terwijl de kinderen aan het judoën 
zijn. 
  
Is judo misschien ook iets voor jou? We hebben een speciale 
groep voor kinderen die beginnen met judoën van 11.00 uur tot 
12.00 uur op zaterdagochtend. Kom gerust een keertje langs 
voor een gratis proefles!  
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KONINGSDAG 2015 
 
Het organiseren van Koningsdag 2015 is inmiddels in volle 
gang. Dit jaar willen we het groter aanpakken dan 
voorheen. Er zijn al een aantal toezeggingen gedaan maar 
hierover in de volgende Ezelsbrug meer. 
 
We willen we ook dit jaar weer een aantal marktkramen op het 
plein voor de Dekamarkt neerzetten. De kosten zijn voor een 
halve kraam 8 euro en voor een hele 16 euro. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij Henk van Twisk.  
 
Graag even een mailtje sturen naar hesabrma@quicknet.nl 
Vermeld in uw mail het volgende: 
uw naam, adres, telefoonnummer en wat voor kraam (halve of 
hele) u wilt. 
 
 
U ontvangt dan een mail terug over de betaling. Wanneer de 
betaling rond is wordt de kraam voor u gereserveerd. Dit om 
misverstanden te voorkomen. Een kraam bestellen kan tot 
1mrt 2015. 
 
 
m.v.gr Henk van Twisk, Esther Doorn 
 

mailto:hesabrma@quicknet.nl
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Klaverjassen in buurthuis “De Ezel” 
 
Buurthuis De Ezel ,organiseert twee keer in de maand een 
klaverjasdrive. We spelen in competitieverband, maar ook voor 
de gezelligheid. Het is helemaal niet nodig om iedere keer te 
komen, want van de 15 keer dat er per jaar gespeeld wordt, 
worden de 3 slechtste uitslagen weggestreept  
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BEZORGERS GEZOCHT  
 
Lieve Mensen  
Wij zijn opzoek naar mensen die het leuk vinden om 1x in de 
maand ons wijkblaadje te bezorgen. Zo dat iedereen in onze 
wijk kan lezen wat voor activiteiten er in het buurthuis zijn. 
Zodat een ieder de kans krijgt om hier aan deel te nemen. 
Mocht U nog vragen hebben kom dan gerust in het buurthuis 
langs U  met vragen. Ook kunt U ons via 072-5717625 bereiken 
hiervoor. 
Aanmelden hiervoor kan bij: Anneke van Holland 
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                Stichting Peuterspeelzaal ’t Puttertje 
        zoekt vrijwilligers: 

                
               Wij zoeken nog mensen voor de volgende  
                    werkgroepen: De Inkoop, de Redactie, een 
Bestuursfunctie of andere hand en spandiensten.    
Als u interesse heeft in een van deze vrijwillige functies dan 
horen wij het graag van U op : peuterspeelzaal@hotmail.com 
of per telefoon  072-5314246 
06-19638704. Wij bieden een gezellige samenwerking met de 
andere vrijwilligers en leidsters en dit alles om de peuters een 
leuke leerzame tijd te geven. 
 

mailto:peuterspeelzaal@hotmail.com
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VAN EEN VRIJWILLIGER. 
 
 
Als vrijwilliger ben ik regelmatig in het buurthuis te vinden, zowel 
overdag als ’s avond. Daar verzorgt een heel gezellig team voor 
de koffie. Maar wat U misschien nog niet wist, dat U als bewoner 
van Heerhugowaard van harte welkom bent in ons gezellige 
buurthuis zo wel overdag als ’s avonds en de koffie staat er voor 
iedereen klaar. Het is niet zo dat U perse een activiteit in ons 
buurthuis moet bijwonen om gezellig een kopje koffie te komen 
drinken. Dus mocht u een keer langs het buurthuis lopen of in de 
buurt wezen loop dan gerust eens binnen.  
 
Ik Hoop U in het nieuwe jaar te ontmoeten bij ons gezellige 
buurthuis.    
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KINDERDISCO 
 
Kom lekker swingen op de nieuwste muziek. 
Gezellig kletsen en je vrienden en vriendinnen ontmoeten.  
 
Een bewijs van deelname, de discopas, kan je gratis aanvragen, 
zodat je de volgende keren snel binnen bent. 
 
Je kan bij ons altijd een liedje aanvragen en heb je leuke 
ideeën? Vertel het ons tijdens de disco! 
 
De prijzen voor frisdrank zijn aangepast voor deze avonden. 
Een beker frisdrank kost namelijk maar € 0,50!! 
 
Op vrijdag 9 januari 2015 zijn we er weer! 
We starten om 19.00 u en om  21.00 u is het feest over. 
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SAMEN ETEN IN HET BUURTHUIS 
 
Iedere donderdag kunt U tussen twaalf en één uur eten in 
buurthuis de Ezel. 
Hier voor kunt U zich opgeven in de week hier voor afgaand. 
Soep van de dag kost €1,50 en de maaltijd van de dag € 4,00  
voor het toetje  betaald U ook € 1,50. U bent niet verplicht om 
alle drie de gangen te bestellen, U kunt ook allen voor de 
maaltijd kiezen. 
 
“mensen voor mensen” (een onderdeel van het leger des heils) 
kookt deze maaltijden voor wijkbewoners. 
Ze bieden een gevarieerd menu, dat wekelijks verandert.  
Vraag de bediening naar de mogelijk heden of suggesties voor 
een volgende keer. 

 
 

 
 
 
CREATIEVE INLOOP 
 
Op 5 en 19 Februari is er in het buurthuis weer een creatieve 
inloop, de onderwerpen van deze inloop zijn nog niet bekend. 
Maar in de ezelsbrug van februari komt er meer informatie over 
de dingen die er gemaakt gaat worden.  
 
Met vriendelijke groet Wil 
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Klaverjassen in buurthuis “de Ezel” 
 
 
Buurhuis “De Ezel, organiseert twee keer in de maand een 
klaverjasdrive. We spelen in competitie verband, maar ook voor 
de gezelligheid. Het is helemaal niet nodig om iedere keer te 
komen, want van de 15 keer dat er per jaar gespeeld wordt, 
worden de 3 slechtste uitslagen weggestreept. 
 
De eerst volgende speeldata zijn 13 en 27 Januari 
De zaal is vanaf 19:30 u. open om in te schrijven.  
Om 20:00 u. beginnen we met klaverjassen.  
Het inschrijfgeld is €2,50 per keer. 
 
Namens het team wensen wij U allen fijne Kerstdagen en een  
voorspoedig 2015. En zien U graag op 13 januari. 
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E-MAIL ADRESSEN 
 
Voor al uw vragen m.b.t. 
Bestuur  bestuur@buurthuisdeezel.nl  
Bargroep  bar@buurthuisdeezel.nl  
Bezorging  bezorgingezelsbrug@buurthuisdeezel.nl  
Bridge  bridge@buurthuisdeezel.nl  
Cursuspakket  cursuspakket@buurthuisdeezel.nl  
Ezelsbrug  ezelsbrug@buurthuisdeezel.nl  
Familiebingo  familiebingo@buurthuisdeezel.nl  
Jeugdzaken  jeugdzaken@buurthuisdeezel.nl  
Kinderdisco  kinderdisco@buurthuisdeezel.nl  
Klaverjassen  klaverjas@buurthuisdeezel.nl  
Keezen  keezen@buurthuisdeezel.nl  
Mini Zwarte Markt  Minizwartemarkt@buurthuisdeezel.nl  
Volwassenbingo  volwassenbingo@buurthuisdeezel.nl  
Vrijbridge50plus  vrijbridge50plus@buurthuisdeezel.nl  
Webmaster  webmaster@buurthuisdeezel.nl  
Wensboom  wensboom@buurthuisdeezel.nl  

PSZ ’t Puttertje  peuterspeelzaal@hotmail.com 
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NAMEN NOEMEN  
Buurthuis De Ezel 072 5717625  
DAGELIJKS BESTUUR  
Voorzitter       Tineke Has  
Penningmeester     Remco Roest 
Secretaris     Rob de Lange 
Techn./huish. Zaken    John de Roon  
Algemeen Lid     Anneke van Holland  
Algemeen Lid     Wil Kerkhoven 
Algemeen Lid      Ronald de Rooij 
 
Ezelsbrug      Anneke van Holland  
Jeugdzaken      Bas Reijken  
Kinderwerkgroep     vacant  
Peuterspeelzaal     Yvonne Reijken  
Aanmelden peuters  
vanaf 1 jaar      Dennis de Ruiter  
Disco       Petra Visser  
Volwassenwerkgroep    Wil Kerkhoven  
Seniorenwerkgroep     Ronald Meijer  
Bargroep      Anneke van Holland  
Mini Zwarte Markt     Gré Weel  
Klaverjassen      Jobs Vermeulen  
Bridge      John Munter  
Keezen      Jenny Mans  
bingo       Rob Rietman  
vrij bridge 50 

+
    Wil kerkhoven  

 
Wilt u contact met deze mensen, bel het buurthuis,  
of stuur een e-mail 
 

 

 
 


