
 
 

Nieuwsbrief 
 

Het verenigingsjaar 2018 – 2019 van dorpshuis de Oude School 
 

Vorig jaar stond er in een bericht.: “De gebruikers van ons dorpshuis zijn langzamerhand aan 

hun zomerstop begonnen.” 

 

Ook dit jaar houden de meeste gebruikers een zomerstop. Al zijn er 3 groepen die doorgaan in 

de zomer. 

De kolfvereniging WWB houdt geen zomerstop. Op maandagavond zijn er onderlinge 

wedstrijden onder het genot van een kopje koffie en na afloop is er nog gelegenheid voor een 

nazit. U bent vrij een kijkje te nemen en kennis te maken met de Oud Hollandse sport Kolf. 

 

Ook Doet en Ontmoet gaat gewoon door op donderdagmiddag in de Leeskamer van half 2 tot 4 

uur. Elke oneven week kunt daar ook terecht met vragen over uw smartphone, tablet en 

computer. 

 

De Kliederkerk houdt deze zomer op elke eerste zaterdag van de maand een bijeenkomst. 

 

Nieuwe initiatieven. 

 

 

 

 

 

Het is een druk jaar geweest Er zijn nieuwe initiatieven om ons dorpshuis nog meer te 

gebruiken. In het nieuwe jaar zullen deze een vervolg krijgen. Hiervoor is een speciale 

werkgroep opgericht bestaande uit Gerrit Kramer, Wies Derks en Mieke Dijkema.  

 

Workshops: in het afgelopen jaar is er 3x een workshop icoon schilderen achter glas geweest.  

Het aantal workshops zal in het nieuwe jaar worden uitgebreid. 

  



Het filmhuis de Oude School. In het kader van deze activiteit is er in de 

voorjaarsvakantie één film vertoond.  

In het nieuwe jaar wordt er naar gestreefd voor de jeugd in de 

vakanties en voor volwassenen één keer in de 6 weken een film te 

vertonen. Hiervoor is een werkgroep in oprichting. Voor meer 

informatie klik hier. 

 

 

 

 

 

 

Eten in de Oude School. Er is een werkgroep opgericht die in 

september wil beginnen. Het is de bedoeling dat er voor een beperkt 

bedrag een goede maaltijd wordt geserveerd. 

 

 

 

Op woensdag 15 september starten er bridge lessen. Voor meer 

informatie klik hier 

 

 

 

 

 

Op vrijdagmiddag is er een groep biljarters aan het biljarten in de 

Pauwenzaal. Omdat er maar één biljart is, is het aantal deelnemers 

beperkt. 

 

 

 

 

Yoga in het dorpshuis. Elke maandaochtend en -avond was 

er yoga in de Pauwenzaal. De interesse voor de 

maandagochtend was niet zo groot. Het ziet ernaar uit dat 

deze in het nieuwe seizoen stopt. De maandagavondgroep 

draait goed en zal in het nieuwe jaar doorgaan. 

  

https://www.dorpshuisdeoudeschool.eu/2019/05/01/samen-film-kijken-in-de-oude-school/
https://www.dorpshuisdeoudeschool.eu/2019/05/01/samen-film-kijken-in-de-oude-school/
https://www.dorpshuisdeoudeschool.eu/2019/05/20/bridge-les/
https://www.dorpshuisdeoudeschool.eu/2019/05/20/bridge-les/


Er is gekeken of er belangstelling was voor een Country 

Line Dance groep. Tot nu toe zijn daar te weinig 

aanmeldingen voor. 

 

 

 

 

Lezingen, concert en andere bijeenkomsten. 

 

In november gaf de regionaal bekende groep een Bunch 

of Barrels een concert. Het was een groot succes. De 

Kaanzaal was uitverkocht. Het publiek verliet enthousiast 

de zaal na het concert. In het nieuwe verenigingsjaar is 

alweer een concert geboekt op zondagmiddag op 8 

december. 

 

 

Marijke Kooiman heeft een lezing gehouden over de 

chaos in je hoofd die je hebt bij ADHD en ADD.  

 

 

 

De gemeente Hollands Kroon had een bijeenkomst over het 

aantrekkelijk maken van de Pishoek voor varende toeristen. 

Deze werd druk bezocht door bewoners van Nieuwesluis. 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 2 verkiezingen geweest: voor de provincie en voor 

Europa. De Leeskamer was in beide gevallen het 

stembureau. 

 

 

 

 

  
De eerste avond van de Hollands Kroonse Uitdaging werd in  de Grote Zaal gehouden. Er waren 

veel bezoekers en er werden goede zaken gedaan. Voor meer informatie klik hier. 

  

https://hollandskroonseuitdaging.nl/


In juni is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest over de 

bouw van 18 huizen in het plan de Hoop. Deze informatie- 

bijeenkomst werd goed bezocht ondanks het warme weer en 

ondanks dat op hetzelfde tijdstip de Nederlandse 

voetballersters een wedstrijd speelden. 

 

 

 

Net als het vorige jaar heeft Fem2Business begin juli weer 

zowat het hele dorpshuis afgehuurd voor een dag om elkaar 

te ontmoeten en voor workshops. 

 

 

 

 

 

 

 

Verder zijn er van diverse politieke partijen, verenigingen, clubs en andere maatschappelijke 

organisaties bijeenkomsten geweest.  

 

 

De vaste groepen hebben ook niet stil gezeten: 

 

De Kolfverenigingen DOK en WWB hebben diverse 

succesvolle wedstrijden gehouden. DOK op donderdagavond 

en WWB op maandagavond. 

WWB organiseerde voor de leerlingen van groep 8 

workshops kolven voor jeugd. 

 

Veel andere verenigingen hebben in de Oude School hun 30-slagenwedstrijden gehouden. DOK 

organiseerde ook dit jaar weer haar Gouden Tientje toernooi. 

 

 

Voor Muziekvereniging Wieringerwaard is 2019 een 

jubileumjaar met verschillende concerten. De orkest-

repetities van deze vereniging zijn  elke vrijdagavond. Ook 

het opleidingsorkest repeteert dan ook. 

  



 

 

 

Op dinsdagavond in de Pauwenzaal oefenen de Jutters een 

afdeling van de Muziekvereniging Wieringerwaard. De 

Muziekvereniging organiseerde veel activiteiten zowel binnen 

als buiten het dorpshuis  zoals, een boekenmarkt, 

pannenkoeken eten, een rommelmarkt in de gymzaal en een 

jubileumconcert in Cool te Heerhugowaard.  

 

Bijna elke dag worden muzieklessen gegeven door de muziekschool van de muziekvereniging. 

Voor meer informatie klik hier.  

 

 

 

Op maandagmiddag in de Pauwenzaal zingt ouderenkoor 

Zanglust uit volle borst. 

 

 

 

 

 

 

 

Toneelvereniging DEV’77 heeft in september een éénakter 

festival gehouden. De jaarlijkse uitvoering was in februari. 

De Vereniging repeteert op maandag- en donderdag- avond. 

DEV’77 in de Kaanzaal. 

 

 

 

 

 

Meer bewegen voor ouderen van gymvereniging  Olympia is 

elke dinsdagmiddag actief. Voor meer informatie klik hier. 

  

https://www.muziekverenigingwieringerwaard.nl/
https://www.dorpshuisdeoudeschool.eu/meer-bewegen-voor-ouderen/


Zangkoor Wieringerwaard heeft in april ons meegevoerd 

door het land van de musical in hun uitvoering. Het koor 

repeteert elke dinsdagavond in de Kaanzaal. Voor meer 

informatie klik hier.  

Op woensdagochtend houdt Koersbalvereniging 

Wieringerwaard onderlinge wedstrijden. Ze houden deze 

wedstrijden in de Grote Zaal. 

 

 

 

 

 

 

De Ouderensoos heeft op woensdagmiddag zijn 

bijeenkomsten in de Pauwenzaal. Je kunt er kaarten, maar je 

kunt er ook bijvoorbeeld sjoelen. Ook wordt er gebiljart. Je 

ontmoet er mensen uit het dorp en maakt er tijdens de 

bezigheden een praatje. Voor meer informatie klik hier 

 

 

 

 

Creatief kun je bezig zijn bij de Creadoet op 

donderdagochtend. Deze groep bestaat uit een groep 

personen die op allerlei manier bezig zijn met creatieve 

handvaardigheid. 

 

 

 

 

 

 

Donderdagmiddag in de Leeskamer is Doet en Ontmoet te 

vinden. Dit is een ontmoetingsplek voor iedereen. Deze 

bijeenkomsten worden georganiseerd door Wonen+Welzijn 

en Samen.  

 

Je kunt ook allerlei activiteiten doen. Elke oneven week op donderdag kun je er terecht als je 

vragen hebt over je smartphone, tablet, lap- en desktop computer. Dit jaar zijn er 

voorlichtingsbijeenkomsten bijeenkomsten geweest met onder andere de wijkagent en de 

GGD. Voor meer informatie klik hier   

https://www.zangkoorwieringerwaard.nl/
https://www.zangkoorwieringerwaard.nl/
https://www.dorpshuisdeoudeschool.eu/ouderen-soos-wieringerwaard/
https://www.dorpshuisdeoudeschool.eu/wonen-plus-welzijn-doet-en-ontmoet/


Bingo met ABOS. Elke laatste vrijdag van de maand is er in 

de Zwanenzaal een Bingo middag voor iedereen. Voor meer 

informatie klik hier 

 

 

 

De toppers organiseren op zaterdag in de Zwanenzaal: 

 Een kinderbijeenkomst om de twee weken 

 Rock Solid en bijeenkomst voor jongeren 

 De Kliederkerk elke eerste zaterdag van de maand. 

 

 

 

 

 

 

En verder in het dorpshuis 

Op 8 september begon het verenigingsjaar 

met de grote schoonmaak van het gebouw 

van ons dorpshuis. Ruim dertig vrijwilligers 

waren op zaterdagochtend 8 september bij 

elkaar gekomen en hebben gezorgd dat we 

het jaar in een schoon gebouw begonnen. 

Op 7 september2019 is alweer een grote 

schoonmaak gepland 

 

 

 

 

 

 

Op bestuurlijk niveau is er ook van alles gebeurd. Rinus van Dompselaar 

heeft afscheid voorzitter van het stichtingsbestuur. Zijn plaats is ingenomen 

de Ronald Looijesteijn. Ook  hebben Ivo de Block en Herbert Limpers 

afscheid genomen. 

 

Bij de beheerders zijn ook enkele wijzigingen geweest. Lucas Luitjes is verhuisd naar het oosten 

van het land op zijn plaats is Maurice Derks gekomen. Renny Donker en Hans Schuit namen 

afscheid en hun plaats is ingenomen door Piet Woudenberg. 

  

https://www.dorpshuisdeoudeschool.eu/2019/03/28/bingo-van-de-ouderenvereniging-abos/
https://www.dorpshuisdeoudeschool.eu/2019/03/28/bingo-van-de-ouderenvereniging-abos/


Het dorpshuis is door de VVD geëerd voor hun 

vrijwilligerswerk met een taart. Die hebben de vrijwilligers 

van het dorps huis genuttigd op een vrijwilligersmiddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertus Schellevis heeft een schilderij van het Polderhuis 

geschonken aan het dorpshuis. Dit schilderij hangt in de 

Leeskamer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een sponsoringsactie hebben we nieuwe stoelen voor 

het publiek in de Kaanzaal kunnen kopen. Nu is er één soort 

stoel en zijn er ook voldoende. En wat belangrijk is: ze zitten 

heerlijk. 

  



De akoestiek in de Kaanzaal is aangepakt door  de 

dempende plafondplaten boven het podium te vervangen 

door zwart geschilderde mdf-plaatjes. De akoestiek voor de 

uitvoerenden hierdoor een stuk verbeterd. 

 

 

 

De klussengroep heeft een papierhok gebouwd in de steeg 

bij de Kaanzaal. Zo  is de steeg toegankelijker, staat het 

papier droog en is de steeg beter toegankelijk geworden en 

zijn er minder obstakels.  

 

In de buitendeuren naar de steeg van de Kaanzaal en van 

het steeghek zitten nu een panieksloten. Hierdoor kan men 

bij een ontruiming van de Kaanzaal snel en zonder 

hindernissen langs deze kant de zaal verlaten. 

 

De deuren in de gang naar de Kaanzaal zijn veranderd, zodat ze helemaal tegen de wand 

kunnen draaien en niet meer halverwege de gang staan als ze zijn geopend. 

 

De verwarmingsinstallatie had ook onderhoud nodig. Er was lekkage in één van de CV-ketels, 

deze is vervangen. Dat is een flinke hap uit ons budget voor groot onderhoud. Het was wel 

voorzien dat dit eens zou kunnen gebeuren. 

 

Er is een hek gekomen dat toegang vanaf 

de Noordzijperweg naar het schoolplein 

afsluit. De brandweer heeft een doorgang 

gemaakt van hun parkeerterrein naar het 

schoolplein. Zo kunnen auto’s toch op het 

schoolplein komen. Ook is het dan 

mogelijk voor de brandweer om te 

oefenen op het schoolplein. 

 

In juni is het schoolplein geborsteld met 

een borstelmachine die door de gemeente 

was uitgeleend. Daarna is een kleine 

groep mensen begonnen met het verder 

onkruidvrij maken en houden van het 

schoolplein. 

 


