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MAANDBLAD  WIJKVERENIGING  SCHILDERSWIJK 
HEERHUGOWAARD 
   
36e   jaargang: februari  Oplage: 2600 exemplaren 

  

Redactie/ Lay out  Fya Mens  

Drukwerk Gerard Mens  

Inl. verkoop advertenties Vacant   

Klachten over de bezorging Anneke v Holland 

 
Bankrekeningnummer wijkvereniging:  50.59.80.118 
 
Copy voor het volgende wijkblad  voor 17 februari 2016   
naar:  Buurthuis De Ezel,  
 Fabritiuspark 20,  
 1701 VP  Heerhugowaard of 
 ezelsbrug@buurthuisdeezel.nl. 
 
DE  REDACTIE  IS  NIET  VERANTWOORDELIJK  VOOR  DE  

INHOUD  VAN  INGEZONDEN  STUKKEN 

mailto:%09ezelsbrug@buurthuisdeezel.nl
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AGENDA FEBRUARI 

 
 

Voor alle informatie over de agenda verwijzen wij u 
naar de agenda op de website van het buurthuis 
“De Ezel”. 

http://www.buurthuisdeezel.nl/agenda_google.html 

datum maand tijd activiteit

1 februari 09:30 Vrijwandelen

4 februari 09:30 Handwerkcafe

4 februari 09:30 Crea inloop

4 februari 13:30 Bingo 50+

7 februari 19:00 Zondagmiddag Bingo

9 februari 20:00 Klaverjassen

11 februari 13:30 Open inloop 50+

12 februari 19:00 Kinder Disco

15 februari 09:30 Vrijwandelen

18 februari 09:30 Crea inloop

18 februari 13:30 Bingo 50+

19 februari 19:30 Keez avond

20 februari 19:30 Familie Bingo

22 februari 09:30 Vrijwandelen

23 februari 20:00 Klaverjassen

25 februari 13:30 Bingo 50+
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VAN DE VOORZITTER, 
 
Ik zit al een poosje naar een leeg blad te staren. Ik heb geen 
groot verhaal voor u en daarom beperk ik mij deze maand tot 
een aantal “weet u datjes” 
Weet u dat………......... 

 u van maandag tot en met vrijdag welkom bent om tussen 

10 uur en 12 uur gezellig een kopje koffie of thee te komen 

drinken? 

 het dus erg gezellig is in ons buurthuis? 

 er twee keer in de maand op donderdagochtend creatieve 

inloop 50+ is? 

 de open inloop 50+  nog steeds wacht op uw aanwezigheid? 

 de open inloop 50+  twee keer per maand op 

donderdagmiddag is? 

 wij het leuk vinden als ook u vrijwilliger bij ons wilt worden? 

 alle mensen die u ziet lopen met een stormparaplu met het 

logo van buurthuis de ezel vrijwilliger zijn bij het buurthuis? 

 er ruim 150 paraplu’s zijn uitgedeeld? 

 er ook boodschappenmuntjes met het logo van buurthuis de 

ezel zijn uitgedeeld aan alle vrijwilligers, vakkrachten en 

cursisten? 

 de eerste steen van het buurthuis gelegd is in 1976? 

 het buurthuis dit jaar dus al 40 jaar een plek is voor jong en 

oud? 

 wij vrijwilligers hebben die al 40 jaar vrijwilliger zijn? 

 Ik het leuk vind dat u dit allemaal leest? 

Kom eens kijken bij ons! 
De koffie en thee staan altijd klaar! 
 
Tineke Has  
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GAST-DAMENS/HEREN 
gezocht 

 
Heeft u nog wat tijd overdag om ons 
vrijwilligersteam te ondersteunen? 
Voor de  ● vrijdag middag  

● zaterdag ochtend  
zoeken wij nog versterking. 
Neem dan contact op met  
Buurthuis “De Ezel” of  

bel 5717625 en vraag naar: Anneke van Holland. 
 

 
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: 
   

9 en 23 februari 2016 
 
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. 
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EVEN VOORSTELLEN 
Beste lezer, 

 
Graag wil ik me via de Ezelsbrug voorstellen als nieuwe MET’ter in 
jullie wijk. MET is namelijk aan het groeien en het wordt dus steeds 
groener in Heerhugowaard. Mijn naam is Eva Tromp en ik versterk 
sinds september Team 1. Ik ben vorig jaar afgestudeerd als 
orthopedagoog en ben nu als jongerenwerker aan de slag bij MET.  
 
Het werk dat ik doe vind ik erg leuk en wat me vooral aanspreekt is 
dat mensen je, door zichtbaar in de wijk te zijn, makkelijk kunnen 
vinden. Eén van de leukste dagen die ik tot nu toe bij MET heb gehad, 
was oudejaarsdag. Mijn collega’s en ik zijn toen samen met een 
aantal jongeren de straat op gegaan om vuurwerklonten en 
veiligheidsbrillen uit te delen. Het was leuk om te zien hoe de jongeren 
zich inzetten zodat kinderen op een veilige manier vuurwerk af konden 
steken. Deze oudejaarsdag en het eerste jaar van MET werd 
smakelijk afgesloten met oliebollen en warme chocomel.  
 
Naast mijn werk als jongerencoach ben ik ook bezig met het opzetten 
van het project Jonge Mantelzorgers. Een jonge mantelzorger is een 
kind of jongere die opgroeit in een gezin met een zieke ouder, broer of 
zus. Het project is bedoelt om te signaleren welke kinderen jonge 
mantelzorger zijn en ervoor te zorgen dat deze groep kinderen 
‘gezien’ en gesteund wordt. Er wordt gekeken waar deze kinderen 
behoefte aan hebben en hoe we de ondersteuning van deze groep 
het beste vorm kunnen geven. 
 
Ik heb erg veel zin in het komende jaar en ben benieuwd wat 2016 
gaat brengen. Als u me ziet lopen door de wijk of zitten in het 
Dekacafé, schroom niet om een praatje te maken! 
 
Met vriendelijke groet, 
Eva Tromp Sociaal Werker 

 
MET Welzijn Heerhugowaard 
E eva.tromp@methhw.nl  | Postbus 149, 1960 AC Heemskerk  
M 06 28321086 | I  www.methhw.nl | 
www.heerhugowaard.buuv.nu  

http://www.methhw.nl/
http://www.heerhugowaard.buuv.nu/
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FAMILIE-BINGO 
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ZOMAAR EEN BERICHTJE VAN DE 
SPEELZAAL OVER…. 

 
Het thema waar we in januari mee zijn gestart heet : 
 

“Hoera een baby“. 
 

We bekeken hoe klein een baby is, hebben een babypop 
verschoond en in bed gelegd, we kozen welk speelgoed 
geschikt is voor een baby; kan een baby al puzzelen, met 
autootjes spelen, met een rammelaar spelen? We leerden wat 
een baby eet (melk, pap) en wat nog niet (brood, appel) en 
ook wat je dan nodig hebt, bijv. een slab en een flesje. We 
lazen het verhaal van een baby, waarin vier dieren voorkomen 
die bedenken hoe je de huilende baby kan laten stoppen met 
huilen. We behandelden ook de namen en geluiden van 
dieren en hun kleintjes. Natuurlijk zongen we liedjes over 
baby’s en dieren.  

 
Op 27, 28 en 29 januari, deden we, 
net als ieder jaar, mee met het 
voorleesontbijt dat voorafgaat aan de 
Nationale voorleesdagen die dit jaar 
zijn t/m 6 februari. Het prentenboek 
van het jaar 2016 was “We hebben 
er een geitje bij!” van Marjet Huiberts 
en dat paste deze keer heel goed in 
ons thema. De foto’s staan 

binnenkort weer op onze website. 
Het boek gaat over het jongetje Mik dat op zijn step naar de 
kinderboerderij gaat, om daar het pas geboren geitje te gaan 
bewonderen. Als hij het hek binnenkomt, wordt hij 
achtereenvolgens verwelkomd door de koe, het paard, de kip, 
het konijn en het varken met big die hem vertellen dat er een 
nieuw geitje is en hoe blij ze daarmee zijn. De boer neemt Mik 
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vervolgens mee naar de geitenstal, vergezeld door alle andere 
boerderijdieren. Daar bewondert Mik, samen met alle dieren 
die zijn meegelopen, het babygeitje. 
 
Het is een prima boek voor kinderen om (boerderij) dieren te 
herkennen en de geluiden na te doen. Het is voor u een leuk 
idee om een keer met uw kind naar de kinderboerderij te 
gaan. 
Binnenkort zullen er weer babydieren geboren gaan worden.  
 
Yvonne Reijken. 
 
Voor meer informatie over de speelzaal kunt 
u onze website bekijken www.puttertje.nl 
 
Voor vragen kunt u mailen naar 
peuterspeelzaal@hotmail.com 
Inschrijven van peuters kan al vanaf 1 jaar via 
het inschrijfformulier op de website of belt u met Dennis de 
Ruiter 06-45646894 
 
 
 

 

http://www.puttertje.nl/
mailto:peuterspeelzaal@hotmail.com
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KEEZEN 
 
De Keez-avonden zijn alweer een tijdje een begrip in buurthuis 
“De Ezel”. Als u wilt kan u zich altijd op geven of op de avond 
zelf langs komen, we spelen altijd op de derde vrijdag van de 
maand, en 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 voor deze avond te 
regelen. Nog prettiger is het als u van tevoren even belt, als u 
mee wilt spelen, zodat wij weten hoeveel “tafels” er klaar gezet 
moeten worden. Maar krijgt u ineens een spontane opwelling, 
dan kunt u zich tot half acht opgeven in het buurthuis. Kees en 
Jenny hopen, dat we op de volgende keez-avond veel “nieuwe” 
gezichten welkom kunnen heten. 
 

De eerst volgende Keez-avond is op 19 februari 2016 
U kunt zich opgeven telefonisch bij: 
Jenny Mans:  072-5744648 
Kees Homan: 06-29456568 
 
De entree prijs is 2,50 euro  per persoon. 
 
Tot ziens in De Ezel  
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Grote Pier 
Grote maten herenkleding 

2XL t/m 8XL 
 

Heeft u ook moeite met vinden  
van de juist kleding? 

 

De kans is groot dat u bij ons slaagt! 
 

Ons adres is 

Stationsplein 4 
1703 WB HEERHUGOWAARD 
Email: grotepierkleding@gmail.com 
Open: dinsdag t/m zaterdag 
Van 10:00 tot 18:00 uur (zat: 17:00 uur) 

 

  
 

 

mailto:grotepierkleding@gmail.com
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KINDERDISCO 
 
 
 
 

 
IN BUURTHUIS DE EZEL 

Thema 

DRESSED IN RED 

VRIJDAG 12 Februari 

AANVANG 19.00 UUR 

EINDE 21.00 UUR 

Buurthuis De Ezel 

Fabritiuspark 20 

Heerhugowaard 

ELKE 2
E

 VRIJDAG VAN DE MAAND VOOR 

DE JEUGD VAN 6 T/M 12 JAAR 

TOEGANG €0,50 
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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 Ronald de Rooij 
Algemeen Lid Anneke van Holland 
Algemeen Lid Wil Kerkhoven 
  
  
Werkgroepen  
Ezelsbrug Anneke van Holland 
Jeugdzaken Bas Reijken  
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 


