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Hij is weer open!! Ik bedoel hier “ons” voetpad dat leidt naar de Zwaagmergouw mee. Vele bewoners hebben de wandeling over het pad richting
de Huesmolen de laatste maanden moeten missen in verband met de
bouw van het nieuwe rioolgebouw. Vanaf medio juni konden we geen
gebruik maken van het voetpad en moest er worden omgelopen. Nu lijkt
het niet ver om, het loopje via De Kluis of de Blokmergouw, maar voor
mensen die slecht ter been zijn, is het toch een flinke omweg. Met name
voor hen ben ik blij dat “ons” voetpad weer van ons is. Maar goed, het
kon niet anders. Vele jaren hebben de bewoners van het Galjoen in de
buurt van het oude rioolgebouwtje in de stank gezeten. De stank was
soms echt niet te harden en voor hen zal het een opluchting zijn dat het
rioolgebouwtje buiten werking zal worden gesteld. De aanleg van het
nieuwe rioolgebouw in de buurt van het Beurtschip had ook tot gevolg
dat de riolering in de richting van het rioolgebouw onder “ons” voetpad
kwam te liggen. Alweer 2 jaar terug werd een deel van de riolering
aangelegd en werd het voetpad voor ongeveer de helft voorzien van een
mooie strakke laag asfalt. Het andere, voor ons belangrijkste, deel van
het pad werd tijdelijk voorzien van betonplaten, stukjes asfalt en klinkers. Het zag er niet uit, maar we konden onze weg vervolgen richting
Huesmolen. Tot medio juni vorig jaar. Het pad werd afgesloten door hekken die werden geplaatst en de werkzaamheden aan rioolgebouw en riool
begonnen. Heel veel zwaar verkeer reed over de weg richting onze slagboom. Met de laatste maanden tot gevolg dat deze weg besmeurd werd
met prut. Maar nu zou het leed voorbij moeten zijn. Het nieuwe rioolgebouw is in werking, de werkers weer vertrokken en het pad is weer open
voor ons. Een laag asfalt ontbreekt nog, maar dat zal ook nog wel
gebeuren. Schrijvend over de werkers: je zult in deze 7 maanden maar
grondwerker zijn geweest. In de zomer met soms temperaturen van 30
graden met de schop gleuven graven om in december en januari in
regen, kou en wind dit werk nog steeds te moeten doen. En dat allemaal
voor een loon dat net boven het minimumloon ligt. Een administratief
medewerker verdient ruim meer en doet het werk behaaglijk binnen. Als
ik aan dat verschil denk, zal je mij niet horen klagen over een afgesloten
pad en een stukje omlopen.
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Van de redactie
Even waren wij bang dat we deze maand te weinig
artikelen zouden hebben om het hele Logboek te
vullen, maar achteraf is dat toch weer meegevallen.
Soms is het echt zoeken naar informatie omdat er
toevallig weinig activiteiten zijn geweest om over te schrijven. Het kan
niet zo zijn dat we maandelijks schrijven over klaverjassen, bridge,
keezen enzovoort. Dat zou trouwens stomvervelend worden omdat het
schrijfsel vrijwel altijd dezelfde inhoud zou hebben en ons uitgangspunt
is dat we zoveel mogelijk diversiteit aan artikelen willen bieden.
En ook nu weer een gevarieerd aanbod in het Logboek inclusief een
enkele bijdrage van een enthousiaste deelnemer aan een activiteit. Wat
u in het Logboek aantreft is een nieuwe advertentie. Deze is van radio
Bontekoe en is aangebracht door Johan die zelf (zeer) actief is bij dit
digitale radiostation. Luister er eens naar. Het is de moeite waard.
www.radiobontekoe.nl. De advertentie treft u verderop in dit nummer.
Wat kunt u verder nog aantreffen in dit februari-nummer: een bijdrage
van onze nieuwe bewoonster Ria Holshuijsen. Daarin schrijft ze over
haar beslissing om bij ons te komen wonen. Vanwege de positieve
berichten over onze gemeenschap heeft zij haar woning aan de Glazenwagen verlaten. Wij wensen haar een plezierig verblijf in De
Koopvaarder. Verder een leuk artikel over ankers door Henk de Gooijer.
Heeft u ook een leuk verhaal zoals dit of net als vorige maand over het
klokje van Dicky. Schrijf het op en stuur het in.
Dan nog een waarschuwing over het binnenlaten van onbekenden in ons
complex. Let u a.u.b. op wanneer en voor wie uw de voordeur van ons
gebouw opent.
Ook het affiche voor de laatste bingomiddag van dit seizoen heeft
uiteraard een plaats gekregen. Iedereen weet wat de laatste middag
inhoudt: eerst de bingo en daarna nog een loterij. Een heel spektakel.
We verheugen ons er nu al op.
Tenslotte maken we jullie er toch nog maar op attent dat de
ledenvergadering plaatsvindt op 18 maart a.s. aanvang 10.00
uur. Niet toevallig de dag na de bingo.
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Radio Bontekoe
In 2013 hebben drie liefhebbers van lokale radio voor eigen rekening en
risico de radiozender voor Hoorn, Zwaag en Blokker opgericht: Radio
Bontekoe. www.radiobontekoe.nl zendt dag- en nacht uit via internet,
via AM828 (de middengolf) en via de app TuneIn. U kunt dus in de auto
naar Radio Bontekoe luisteren, maar ook thuis via de browser op uw pc,
laptop, tablet of smartphone. Luisteren via de tablet is bijvoorbeeld zeer
handig als u gebruik maakt via de gratis te downloaden app TunIn. Op
de website www.radiobontekoe.nl kunt u lezen welke programma’s
worden uitgezonden.
Radio Bontekoe ontvangt geen subsidie! De
kosten worden gedragen door donateurs en
vrijwilligers. De presentatoren en technici
werken pro deo!
Ondergetekende produceert en presenteert al
bijna 5 jaar het actualiteitenprogramma ‘Radio
Actueel’ op zaterdagen van 10-12 uur met
leuke muziek, algemeen nieuws en nieuws
vanuit de gemeentepolitiek.
Vaak komen gasten naar de studio voor een
interview. Vanuit de Koopvaarder was Jim
Komijn vorig jaar de gast om over de Koopvaarder te vertellen! Aansluitend aan dit programma is er cultureel programma van 12-14 uur en op zondagmiddag
o.a. een sportprogramma met wedstrijdnieuws van lokale sportclubs
(met rechtstreekse wedstrijdverslagen). Maar er zijn ook muziekprogramma’s. Dit alles is zeer de moeite waard om te beluisteren. Ik zou
zeggen; probeer het eens uit!
Inmiddels is Radio Bontekoe ook adverteerder in ons Logboek!
Johan van der Tuin
Noot van de redactie: Met het programma TuneIn luistert u via internet
naar vele radiostations, waaronder Radio Bontekoe
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Eerste bingo van 2019
Van uw verslaggever

De eerste bingo van 2019 is alweer een paar weken
achter de rug en de tijd gaat zo snel dat alweer naar
de laatste bingo van dit seizoen kan worden uitgekeken. Ook dit keer was het weer gezellig druk.
Sommige bewoners komen extra vroeg voor een
mooi plekje en dat zegt wel iets over het enthousiasme dat bestaat voor het bingospel in onze woongemeenschap. Iedere gast werd ontvangen door de
organisatie en kreeg dan de plankjes uitgereikt. Een
aantal dagen voor de bingomiddag was er al afgerekend en dat maakte dat er geen opstoppingen ontstonden. Om strak
14.00 uur gaven spelleiders John en Tonnie het sein dat werd begonnen.
Iedereen mocht gaan staan en na het opnoemen van een nummer dat
voorkomt op één van de plankjes weer gaan zitten. De eerste ronde gaf
geen winnaar, maar leverde wel een valse bingo op, die met de mantel
der liefde werd bedekt. De betrokken bewoner, nee namen noemen we
niet Wen, hoefde geen liedje te zingen.
Onduidelijkheid bestaat er nog steeds over de spelregel of je moet gaan
zitten als een opgenoemd cijfer voorkomt op één van de plankjes of dat
je mag blijven staan tot op beide plankjes een opgenoemd nummer
voorkomt. Misschien dat de bingo-master dit een volgende keer nog
eens kan uitleggen.
Ook nu weer werden vier ronden gespeeld met tussendoor een pauze
om een drankje te kunnen bestellen. In die tussentijd komen de dames
ook nog met lekkere koude en warme snacks. De prijzentafel was zoals
vanouds gevuld met mooie prijzen. Een compliment mag worden gemaakt aan de organisatie. Er waren dit keer heel veel prijzen die eerder
niet op de tafel hadden gestaan. Het is altijd weer een hele klus om de
prijzen bij elkaar te zoeken; zeker als zoals deze keer er een grote
variatie was aan prijzen. De dames zijn maanden vooraf al bezig prijzen
aan te schaffen. Zij verdienen inderdaad een groot compliment.
Het werd weer een gezellige en geslaagde middag en er wordt nu al
uitgekeken naar de laatste bingomiddag van het seizoen op 17 maart
a.s. Het is altijd een heel spektakel die laatste bingomiddag,
omdat er naast de bingo ook een grote loterij plaatsvindt
met prachtige prijzen. Het is altijd een hele toer om alle
lootjes te verkopen aan de aanwezigen, maar de organisatie
slaagt er altijd weer in alle lootjes te slijten.

7

van Riet Kroezen
van uw verslaggever

Riet wilde het liefst een gesprek
wanneer haar dochter er was. En
sinds enkele weken logeert dochter
Petra bij haar. Vandaar nu het bezoek.
Riet is geboren in 1942 (een oorlogskind dus) in Medemblik, als dochter
van een aardappelhandelaar die tevens parttime wethouder en locoburgemeester was. Ze had dan ook geluk dat bij een bezoek van Koningin Juliana zij haar bloemen mocht overhandigen aan de Koningin. Riet
had nog 7 broers en zusters. Toen Riet 6 jaar oud was, overleed haar
moeder in het kraambed. In die tijd bekommerde de arts zich eerst over
het kind. De moeder kwam op de tweede plaats, maar ook het kind overleefde het niet. Een zus van moeder die al veel over huis kwam, bleef
na het overlijden van moeder als hulp in huis. Na 1 jaar trouwde vader
met deze zus. Dat gebeurde in Rome; een hele gebeurtenis voor die
jaren. Tijdens dit huwelijk werden nog 6 kinderen geboren. In dit grote
gezin leerde Riet al wat gemeenschappelijk wonen betekent. Die gemeenschappelijkheid was de reden waarom zij later op zoek ging naar
het gemeenschappelijk wonen en zij zich zo thuis voelt in De Koopvaarder.
Als RK-meisje volgde zij de lagere meisjesschool in Medemblik, waarna
de MULO volgde. Dat was in Bergen waar zij 3-jaar op kostschool zat.
Daarna ging zij naar de Vormingsklas in Hoogkarspel. Vormingsklas,
vraagt u zich mogelijk af? Je wordt daar, naast dat je leert naaien, koken
en meer van die basale zaken, met name voorbereid op de maatschappij. Ook volgde zij de opleiding tot coupeuse; iets waarmee haar
kinderen blij zijn. Toen zij ongeveer 18 jaar oud was, volgde de uiteindelijke stap naar de toekomst. Ze werd leerling-verpleegster in het
voormalige Sint Jansziekenhuis (nu Dijklanderziekenhuis). Een hele
belevenis was een reis per trein naar Lourdes als verpleegster-begeleidster. Zij volgde later opleidingen voor de kraamafdeling en de specialiteitsopleiding kinderverpleging in Amsterdam. Ze woonde tijdens de
opleiding in Hoorn in het zusterhuis. In Amsterdam woonde zij op
kamers. Om die te verkrijgen ging zij met collega’s deur aan deur (hoezo
internet) met de vraag of er een kamer beschikbaar was. In de tijd dat
zij in Hoorn woonde, moest zij van de leiding (zusters) verplicht naar
“De Roskam” (thans restaurant Azië). Daar kwamen studenten uit Hoorn
en konden zij met hen dansen.
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Haar liefde ontmoette zij echter toen zij 21 jaar was. Ze kwam met een
vriend op verjaardag en vertrok met een andere. Met hem trouwde zij
in 1966 toen zij 24 jaar was. Ze gingen wonen in Spanbroek en kregen
twee kinderen; een meisje en een jongen. Haar zoon Dennis woont in
Haarlem. Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen. Haar dochter Petra woont
in Portugal en is daar samen met haar man eigenaar van een camping.
Deze camping ligt op een berg in een grote
wijngaard. Ze maken hun eigen wijn. Petra komt
de laatste 10 jaar in de winter voor een aantal
weken op bezoek bij haar moeder.
Tijdens haar huwelijk en ook daarna bleef Riet,
met tussenpozen, werken in de verpleging en de
zorg; in totaal wel 40 jaar. Na 25 jaar huwelijk
scheidde zij van haar man. Zij vertrok met haar 2
kinderen naar Heerhugowaard. Daar bleef zij tot
haar 60e jaar. Haar kinderen vlogen uit en Riet
ging op zoek naar haar vroegere wens van het
gemeenschappelijk wonen. Haar oog viel op De Koopvaarder vanwege
de gunstige ligging en het feit dat dochter Petra (toen nog) in Hoorn
woonde. Ze schreef zich in en had een gesprek met de
Aannamecommissie in de personen van Maartje Schippers en Stef
Riepen. Toen zij aspirant-lid was geworden, deed zij mee met de Rabofietstochten en maakte kennis met meer Koopvaarders. Mede naar
aanleiding daarvan werd haar een woning aangeboden op de begane
grond. Na ongeveer 6 jaar verhuisde zij naar haar huidige woning. Ze
woonde slechts een maand of 8 in De Koopvaarder toen zij al toetrad tot
het bestuur.
Zij was en is druk met activiteiten in onze gemeenschap. Ze leidde
destijds het hartenjagen en is nu nog steeds de animator van koersbal,
tafeltennis en vervangt, wanneer nodig, de leiding bij bridge. Op
donderdag is het klaverjasavond. In de zomer is ze samen met andere
bewoners fanatiek bezig met jeu de boules. Met een mooi verhaal nemen
we afscheid. Het was toen haar broer 50 jaar werd. Hij is miljonair en
nam op zijn kosten 98 mensen, waaronder Riet, mee naar Nieuw
Zeeland om daar zijn verjaardag te vieren. Het werd Nieuw Zeeland
omdat het onze tegenvoeters zijn (precies aan de andere kant van de
wereld).
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Aan de Amsterdamse Grachten
Door uw verslaggever

Met dit liedje begon op zondag, 3 februari
de themamiddag met dit onderwerp in het
Trefpunt. Om voor ons een lezing te verzorgen over dit onderwerp was René
Valensa uitgenodigd door Jim, die bijna
alle themamiddagen voor ons verzorgt.
Hiervoor is hij onze dank verschuldigd. Dat
mag ook wel eens gezegd worden. René
Valensa is vrijwilliger bij de Amsterdamse
Cultuur Historische Vereniging. En hij verzorgde ons een interessante
middag.
Mensen die Amsterdam hebben verlaten en nooit meer terug willen of
op hun knieën wel terug willen; je Amsterdam een geweldige stad vindt
of er absoluut nooit heen zou willen, een bezoek aan deze stad vol met
monumenten is een absolute aanrader. Amsterdam biedt zoveel meer
dan alleen uitgaansgelegenheden of winkels. De toeristen weten dat,
want zij komen in overwegende mate voor onze oudheden.
Wist u dat Amsterdam bijvoorbeeld 100 kilometer aan grachtenwater,
1600 bruggen en 165 grachten heeft?
Jammer dat veel toegangspoorten nabij diverse bruggen zijn verdwenen. Het woord poortwachter dat tegenwoordig wordt gebruikt voor
iemand die misstanden aan de kaak stelt, is van de tijd dat deze man
besliste of iemand wel of niet de stad in mocht.
René nam ons aan de hand van foto’s mee naar schitterende en ook
voor de Amsterdammers onder ons bekende en onbekende plekken.
René nam ons eerst mee over de vier hoofd-grachten. Deze kennen we
in ieder geval wel: Pa Koopt Heren Schoenen een ezelsbruggetje voor
Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht en Singel.
Tijdens de lezing verhaalde René over Multatuli, die vlak bij de Prinsengracht is geboren en uiteraard over de woning van de burgemeester aan
de Herengracht. Dit huis kwam in een ver verleden door uitruil in het
bezit van de stad. Aan deze gracht en vooral aan de Gouden Bocht tref
je de duurste huizen van Amsterdam. Aan de grachten staan huizen met
prachtige gevels en schitterende interieurs. Allemaal voormalige patriciërs huizen. Je kunt aan de gevels zien dat Amsterdam een zeer rijke
stad is geweest. Maar neem je een kijkje om de hoek dan zie je dat er
ook veel armoede was.
René wist ook de Amsterdammers onder ons in het ootje te nemen met
de vraag waar de naam Magere brug en Schreierstoren vandaan komt.
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René vertelde ons niet alleen over de vier bekende grachten, maar nam
ons ook mee naar minder bekende grachten die zeer bezienswaardig
zijn. De verstrekte informatie was zo uitgebreid dat ik mij moet beperken
tot enkele bijzonderheden.
Uit alle verhalen blijkt wel weer dat Amsterdam net als vele steden in
Nederland uniek is in de wereld wat betreft het bezienswaardigheden.
Heel anders dan Parijs, Londen of New York steden waar je geen
grachten en daaraan gelegen prachtige panden aantreft.
Onze oude steden moet je doorkruisen met het hoofd in de nek want om
de oudheden te ontdekken, dien je echt omhoog te kijken en niet alleen
naar de etalages.
En vergeet niet dat dit ook voor Hoorn geldt. Ook in onze stad vind je
heel veel plekken met verwijzing naar het rijke verleden.
Het werd een leerzame
middag temeer daar we
tijdens de pauze, zoals we
inmiddels gewend zijn in
de wintermaanden, op
glühwein werden getrakteerd door Joop en Regina.
Onze dank gaat uit naar
René, die ons weer een
fijne middag heeft bezorgd. Het was zijn tweede
bezoek. Mogelijk volgt er
in de toekomst nog een
derde.

Bericht van de “Eetclub”
Hoewel u er aan gewend bent dat in januari een
eetentje wordt georganiseerd, heb ik dit keer
januari maar overgeslagen. Er waren al genoeg
activiteiten in deze periode. Wij gaan nu 27
februari uit eten bij het Japanse restaurant in de Huesmolen. De
intekenlijst komt eerdaags in de hal te hangen.
Lida
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Even voorstellen
Mijn naam is Ria Holshuijsen. Ik woon
sinds 17 december 2018 in De Koopvaarder 28 en heb het steeds meer naar
mijn zin hier. Ik ben in De Koopvaarder
komen wonen om meer contact met de
mensen om mij heen te krijgen en om
ook af en toe aan activiteiten mee te
doen.
Sinds ongeveer 2 jaar heb ik de ouderdomsaandoening “Maculadegeneratie”
(een ingrijpende oogziekte waarbij het gezichtsvermogen steeds verder
achteruitgaat. Dit komt doordat de kwaliteit van de macula, ook wel gele
vlek genoemd, afneemt (redactie)) waardoor mijn zicht minder is
geworden. Dat is ook een reden om in De Koopvaarder te gaan wonen.
Ik heb inmiddels al veel aardige mensen leren kennen en dat voelt goed.
Ik denk dat ik een goede keus heb gemaakt om in De Koopvaarder te
gaan wonen.
Vriendelijke groet,
Ria

Bridge-avond
Hoewel al enige tijd terug willen wij u dit verslag van de “bridgeploeg” niet
onthouden. De redactie.

Zoals elke dinsdagavond was het onze
bridgeavond. Afgelopen dinsdag hebben we niet gebridged maar hadden we
een Chinees buffet. Het was erg gezellig en er werd het één en ander opgevoerd. Marcel had zijn gitaar mee en
speelde en zong er lustig op los.
Catharina had een lachwekkend stuk
over mevrouw de Bruin en Wil (nog maar pas lid) zong enkele liederen.
Anita las nog een stukje voor. Al met al was het een geslaagde avond,
Joyce en Tiny bedankt voor de organisatie!!
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Het Anker van Urk
door Henk de Gooijer

Op 14 maart 1959 vist de bemanning van de UK
11 een enorm anker op. Ze varen dan veertig mijl
ten NW van IJmuiden. Dit anker brachten ze mee
naar Urk. Het ligt tegenwoordig achter de
vuurtoren. De schacht is maar liefst 5 m. lang.
De armen met hun driehoekige uiteinden zijn
samen 3 m. breed. Op het kruispunt, daar waar
de armen en de schacht elkaar ontmoeten, zijn
de cijfers 1512 ingeslagen. Dat zou een jaartal
kunnen zijn. Helemaal zeker is dat niet. Wel staat
vast dat er in de 16e eeuw ook al hele grote
schepen werden gebouwd.

Het Anker van Hoorn
Het anker in Hoorn is van een Oost-Indiëvaarder, het door de Kamer
Hoorn van de VOC in 1739 gebouwde schip "Oude Zijpe".
De "Oude Zijpe" is niet lang in de vaart geweest, want reeds 1 jaar na
de bouw, in 1742 verging het op weg naar Indië met man en muis op
zeven mijl ten noordwesten van IJmuiden (een plaats die toen overigens
nog niet bestond).
In 1939, precies twee eeuwen na zijn
vervaardiging in Hoorn, kwam dit
anker weer in zijn stad van herkomst
terug en ligt vanaf 1991 bij De
Koopvaarder,
(woongemeenschap
gebouwd in 1988) in Risdam Zuid
tegenover het politiebureau.
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Opgave door Asp.leden en Semi-clubieden

Naam: ……………………………………………………… M/V

voor: dinsdagmiddag 12 maart inleveren/doorgeven
via de lijst op het publicatiebord in de hal De
Koopvaarder d.m.v. deze strook in brievenbus
Koopvaarder nr. 48 of
telefonisch:
27 25 92 of e-mail:
dekoopvaarder34a@gmail.com
15

U kiest zelf op welk dagdeel u gebeld wilt worden, in de ochtend of de
middag. Een telefoontje duurt ongeveer 20 minuten. U kunt zich aanmelden voor de Zilverlijn door te bellen naar 0800 1325 (gratis). U
wordt vervolgens binnen 14 dagen teruggebeld.
Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk en is deelname aan de
Zilverlijn volledig kosteloos en vrijblijvend.

Nieuwe activiteiten in het Trefpunt!!
Keessen
Inmiddels zijn we op vrijdag 7 september gestart met het Westfriese
spel Keessen.
Vervolgdata zijn vrijdag 21 september,
5 en 19 oktober, 2 en 16 november, 7
en 21 december 2018. Aanvang 13.30
uur in het Trefpunt. Wij spelen één keer in
de 14 dagen.
Halverwege de middag is een korte pauze voor koffie/thee, uiteraard
voor eigen rekening.

Houdt u van koffie?
Kom dan eens koffiedrinken met uw
medebewoners op de zondagmorgen in het
Trefpunt. Geheel vrijblijvend. Van 10.30 tot
11.30 uur!!
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U bent van
har t e

Aanvang: 10:00 uur

in het

Ledenvergadering

Ledenvergadering

De Koopvaarder
eK oopvaarder
D

Voor een kopje

wor dt gezor gd!
17

an van der Tuin

Wij bieden ook de volgende diensten:

PostNL, Pasfoto's en Stomerij
De Huesmolen 7, 1625 HZ Hoorn
Tel: 0229-248136 www.readshop.nl
volg ons ook op Facebook
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Uw winkel voor:
Boeken, Tijdschriften,
Kantoorartikelen,
Wenskaarten,
Rookbenodigdheden,
Kado artikelen, Loterijen en
Leonidas

Activiteiten
Maandag
Tafeltennis

Tijd/uur

Contactpersoon:

(1x/ 2 weken)

Gym
Stoelgym
Line dance

9.30
11.00
12.00
19.00

Mw.
Mw.
Mw.
Mw.

Dinsdag
Wandelen
Damesbiljart
Bridge

9.30
10.00
19.00

Mw. A. Tromp
Mw. A. Dekker
Mw. J. Hollander

234616
542291
231669

Woensdag
Herenbiljart
Hobbymiddag

09.30
13.30

J. Scholte
Mw. K.v.d.Tuin

213409
842833

Donderdag
Herenbiljart
Klaverjassen

09.30
19.15

J. Scholte
Mw. M. Siccama

213409
232798

Vrijdag
Zanggroep

14.00

W. de Rooij

234089

Keezen

14.00

P. Klaverstijn

505528

(2e en 4e van de maand)
(1e en 3e van de maand)

R. Kroezen
G. Roos
E. de Weerd
I. Kuiper

Telefoon:
218917
245445
06 3045 1801
572098

Zondag
Gezamenlijk koffiedrinken in het Trefpunt 10.30 Vrije inloop.
Koersballen
(2e van de maand)
13.30
Mw. R. Kroezen
218917
Sjoelen en darten
(4e van de maand)
14.00
K.Schipper
219943

Belangrijke data voor uw agenda
Woensdag 27 februari 2019
Zondag 17 maart 2019
Maandag 18 maart 2019

Eetgroep
Laatste Bingomiddag
Jaarvergadering
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Organisatie van de Woongemeenschap
Bestuur:
D. Zwagerman
Mw. E. van Dam
J. Komijn
Mw. B. Wilders
Mw. J. Pietersen
Secretariaat:
Adres
E-mail
Website
Bankrekening

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid bewonerscommissie
bestuurslid

06 2042 3343
275024
275490
218370
543457

WG De Koopvaarder, Koopvaarder 34a,
1625 BX Hoorn
dekoopvaarder34a@gmail.com
www.dekoopvaarder.nl
NL23 ABNA 0483 5310 81

Bewonerscommissie:
Mw. T. Goos
505480
Mw. C. Vermeul
06 1828 3751
Mw. B. Wilders
218370
Redactie Het Logboek:
D. Zwagerman
hoofdredacteur / teksten
Mw. E. van Dam
correctie
H. de Gooijer
adviezen
J. Komijn
opmaak
J. van der Tuin
advertentiewerving
Mw. T. Vijn
organisatie verspreiding
Redactieadres:
Koopvaarder 43, 1625 BX Hoorn of
Brievenbus Koopvaarder 34a of
E-mail: dirca@quicknet.nl
Kopij inleveren voor de 1e van elke maand
Het volgende Logboek verschijnt rond 15 maart a.s.
Woongemeenschap De Koopvaarder is aangesloten bij Verenigde
Huurdersorganisaties “De Boog”. Website: www.vhdeboog.nl.
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Woongemeenschap De Koopvaarder is aangesloten bij de vereniging
"Verenigde Huurdersvereniging De Boog. Website:www.vhdeboog.nl
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