
Hét zomerprogramma 
voor senioren!

Een samenwerking met:
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Zomerprogramma 2019 

Een zomer vol activiteiten, een mooi programma met volop sportieve, creatieve en culinaire 

activiteiten. 

Het zomerprogramma is gerealiseerd door een samenwerking tussen Zorggroep Tellus, 

Stichting Vrijwaard, Teamsportservice Den Helder en Stichting MEE& de Wering en met 

medewerking van vele organisaties en verenigingen uit Den Helder. 

In de maanden juli en augustus heeft u de keuze om alleen of samen met iemand deel te 

nemen aan een van de vele georganiseerde activiteiten. Een leuk aanbod voor 55 plussers in 

de gemeente Den Helder. 

Komt u ook? We heten u graag welkom! 

Hoe werkt het? 

• Kies een of meerder activiteiten uit die aansluiten bij uw interesses. 

• Opgeven is voor de meeste activiteiten verplicht. 

• Betaling van de activiteit vindt plaats vooraf of bij binnenkomst van de activiteit. 

• We willen u vragen zoveel mogelijk gepast te betalen. 

• Deelnemers dienen op eigen gelegenheid de activiteiten te bezoeken. 

Mocht u problemen hebben met vervoer van of naar een activiteit neem dan contact op met 

MEE & de Wering op tel 088 0075 200 dan kijken we samen naar de mogelijkheden. 

Wij wensen u veel plezier tijdens de activiteiten. U bent van harte welkom! 

EINDFEEST 

Dit jaar sluiten we het zomerprogramma af op woensdag 11 september met een geweldig 

optreden van Bl!tzz. 2 geweldige meiden met een goede stem, die allerlei Engelstalige en 

Nederlandse liedjes ten gehore brengen. Ze maken er altijd een feestje van. 

U komt toch ook naar deze gezellige swingende middag?! 

Datum  Woensdag 11 september 

Locatie  De Lichtboei, IJsselmeerstraat 2 in Nieuw Den Helder 

Tijd   van 14.15 tot 16.00 uur. Inloop vanaf 13.45 uur. 

Kosten  € 5 p.p. incl. koffie/thee en een drankje met een hapje. 

Opgave voor 26 augustus 2019, bij de receptie van De Lichtboei. 
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Iedere maandag in juli en augustus: Sjoelen                                                                                        

Locatie Restaurant Tijd in Ten Anker, Timorlaan 139 in Den Helder 

Tijd 14.30-16.00 uur 

Kosten Gratis, exclusief consumpties 

Opgave Voor deze activiteit hoeft u zich niet op te geven 

 

Iedere maandag: Klaverjassen 

Locatie Buurthuis De Beuk, Hertzogstraat 7 in Den Helder 

Tijd Vanaf 13.30 uur 

Kosten Op te vragen bij de locatie 

Opgave Voor deze activiteit hoeft u zich op te geven 

 

Iedere maandag: Bingo 

Locatie Buurthuis De Beuk, Hertzogstraat 7 in Den Helder 

Tijd Zaal open vanaf 19.00 uur, start bingo om 20.00 uur 

Kosten Op te vragen bij de locatie 

Opgave Voor deze activiteit hoeft u zich niet op te geven 

 

Maandag 1, 5, 29 juli en 12 en 26 augustus: Creatief bezig zijn met papier 

Locatie Ontmoetingscentrum De Verbinding, Boterzwin 3476 in Julianadorp 

Tijd Vanaf 13.00 uur 

Kosten Gratis, consumpties voor eigen rekening 

Opgave Voor deze activiteit hoeft u zich niet op te geven 

 

Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: Fit+ Nice Circuitfitness 

Locatie Pastoor Koopmanweg 3 in Den Helder 

Tijd 09:00-10:00 ma, wo, don en vrijdag 

Kosten € 9.95 

Opgave fitnicedenhelder@gmail.com  

 

Dagelijks geopend: Fort Kijkduin 

Bezoek het Fort Kijkduin met een kopje koffie/thee 

Locatie Fort Kijkduin in Huisduinen 

Tijd Tijdens openingstijden 

Kosten € 5,-  

Opgave info@fortkijkduin.nl of kom gewoon naar het fort  

 

 

 

mailto:fitnicedenhelder@gmail.com
mailto:info@fortkijkduin.nl
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Iedere dinsdag: Kaarten maken 

Neem de eigen materialen mee ga gezellig aan de slag met het maken van mooie kaarten. 

Locatie Ontmoetingscentrum De Verbinding, Boterzwin 3476 in Julianadorp 

Tijd Vanaf 13.00 uur 

Kosten  Gratis, consumpties voor eigen rekening 

Opgave Voor deze activiteit hoeft u zich niet op te geven 

 

Dagelijks geopend: Fit = Nice Slenderen 

6 verschillende bewegingsbanken waarbij alle spieren kunnen worden aangesproken 

Locatie Pastoor Koopmanweg 3 in Den Helder 

Tijd Elke dag om 08:30 uur 

Kosten € 9.95 

Opgave fitnicedenhelder@gmail.com 

 

Dinsdag 2 juli: Vogel mozaïeken met mini high tea 

Locatie De Vlinder, Creacentrum Julianadorp, Meester Daarnhouwerstraat 3 in 
Julianadorp 

Tijd Van 13.00 tot 15.00 uur. 

Kosten € 12,50 vooraf overmaken via de bank 

Opgave Mailen naar devlinder@quicknet.nl  

 

Dinsdag 2 juli, 20 augustus en 17 september: Sjoelen PCOB 

Locatie Sport en zalencomplex De Draaikolk, Dollardlaan 202 in Den Helder 

Tijd 14.00 uur 

Kosten € 5 p.p. 

Opgave Een paar dagen van tevoren per mail naar cvdspek@Quicknet.nl  

 

Iedere dinsdag en donderdag t/m 17 juli: Resto Samenzijn 

Gezellig uit eten en van een driegangenmenu genieten 

Locatie Ontmoetingscentrum De Verbinding, Boterzwin 3476 in Julianadorp 

Tijd inloop vanaf 17.30 en aanvang diner 18.00 uur 

Kosten € 8,00 (voor kinderen tot 12 jaar en minima € 5,00) 

Opgave  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder tel. 
0653439462 

 

Dinsdag om de week: Fiets en geniet 55+ 

Een gezellige fietstocht in een tempo van 15km per uur. 

Locatie RTV Toon Jacobs, Schootenweg 2A in Den Helder 

Tijd Om 13.00 uur 

Kosten € 2,50 incl. koffie/thee 

Opgave Mailen naar johanbrand51@gmail.com  

 

mailto:fitnicedenhelder@gmail.com
mailto:devlinder@quicknet.nl
mailto:cvdspek@Quicknet.nl
mailto:johanbrand51@gmail.com
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Iedere dinsdag: Spelletjes/ klaverjassen 

Locatie De Groene Vecht, Vechtstraat 250 In Nieuw Den Helder 

Tijd 18.30 uur 

Kosten € 2 p.p. 

Opgave cvdspek@quicknet.nl  

 

Iedere dinsdagochtend: Wandelen PCOB 

Iedere week wordt er vanaf een ander punt gewandeld er wordt zoveel mogelijk genoten 
van de natuur. 

Locatie tel. 628648 of 0646306566 om af te spreken waar wordt vertrokken, 
hoe laat en hoe u daar kunt komen 

Tijd Start om 9.30 uur 

Kosten Geen 

Opgave  Per mail naar cvdspek@quicknet.nl  

 

Woensdag 3 juli 2019: Gouden Koffie                                                                           

De waarde van samen koffie drinken? Onbetaalbaar als het niet meer van 
zelfsprekend is. Stichting Gouden dagen en Stichting Vrijwaard organiseren daarom 
de Gouden Koffie. Een gezellig uurtje samen zijn onder het  genot van een (gratis ) 
kopje koffie en de welbekende kletskoppen. We hopen u te zien! 

Locatie Restaurant de Soos in de Golfstroom, Walvisvaardersweg 64 in 
Den Helder 

Tijd 10.30-11.30 uur  

Kosten Koffie/thee gratis overige consumpties voor eigen rekening 

Opgave Voor deze activiteit hoeft u zich niet op te geven.  

 

Iedere donderdagochtend: Wandelen 

Lekker samen wandelen en daarna gezellig nazitten met een kopje koffie/thee 

Locatie  Ontmoetingscentrum De Verbinding, Boterzwin 3476 in Julianadorp 

Tijd Verzamelen om 09.45 uur wandelen van 10.00 uur tot 10.30 uur 

Kosten Gratis, consumpties voor eigen rekening. 

Opgave Voor deze activiteit hoeft u zich niet op te geven 

 

Donderdag 4 juli: Introductieochtend bewegen in de beweegtuin/omgaan met 
toestellen 

Tijd In de ochtend 

Kosten Gratis, consumpties voor eigen rekening 

Opgave amstroo@gmail.com 

Locatie Omringlocatie Buitenveld Julianadorp, Landbouwstraat 66  

 

 

 

mailto:cvdspek@quicknet.nl
mailto:cvdspek@quicknet.nl


 Mocht u problemen hebben met vervoer van of naar een activiteit neem dan contact op met MEE & 
de Wering op tel 088 0075 200 dan kijken we samen naar de mogelijkheden. 
 5 

Vrijdag 5 juli, 19 juli, 2 augustus, 16 augustus en 30 augustus: Muziekuurtje                                

Een gezellig muziekuurtje met wisselende artiesten. Neem gerust iemand mee 

Locatie Restaurant Tijd in Ten Anker, Timorlaan 139 in Den Helder 

Tijd 15.00 – 16.00uur 

Kosten  € 1,50 p.p. exclusief consumpties 

Opgave Voor deze activiteit hoeft u zich niet op te geven 

 

Iedere vrijdag bij voldoende deelname: Bewegen op muziek 

Locatie Ontmoetingscentrum De Verbinding, Boterzwin 3476 in Julianadorp 

Tijd Van 13.30 tot 14.3 uur 

Kosten € 2,50 p.p. exclusief consumpties 

Opgave Voor deze activiteit hoeft u zich niet op te geven 

 

Dinsdag 9 juli, 23 juli, 6 augustus en 20 augustus: Bingo                                         

Er zijn deze middag leuke prijsjes te winnen. Houdt u van een spelletje en 
gezelligheid? Dan bent u in Ten Anker op de goede plaats. Tot dan! 

Locatie Restaurant Tijd in Ten Anker, Timorlaan 139 in Den Helder 

Tijd 15.00 uur 

Kosten € 1,50  per kaart  exclusief consumpties 

Opgave Voor deze activiteit hoeft u zich niet op te geven 

 

Dinsdag 9 juli, 23 juli, 6 augustus en 20 augustus: Wandelen                                                                  

Houdt u van wandelen in gezelschap? Dan kunt u in de maanden juli en augustus 
iedere woensdagmiddag met een gezellige club een wandeling maken door het 
mooie Den Helder. Na de wandeling kan er als afsluiting een heerlijke kop koffie 
gedronken worden in het Paviljoen van Toen. 

Locatie Paviljoen van Toen, Borneolaan 1 in Den Helder 

Tijd 14.00 uur 

Kosten Gratis, consumpties voor eigen rekening 

Opgave Voor deze activiteit hoeft u zich niet op te geven 

 

Dinsdag 9 juli: Reuzevis schilderen 

Locatie De Vlinder, Creacentrum Julianadorp, Meester Daarnhouwerstraat 3 in 
Julianadorp 

Tijd Van 13.00 tot 15.00 uur 

Kosten € 10,00 vooraf overmaken via bank 

Opgave Mailen naar devlinder@quicknet.nl 

 

 

 

 

mailto:devlinder@quicknet.nl
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Vrijdag 12 juli, 26 juli, 9 augustus en 23 augustus: Muziekuurtje                                                                 

Een gezellig muziekuurtje met wisselende artiesten.  

Locatie Restaurant de Soos in de Golfstroom, Walvisvaardersweg 64 In 
Den Helder 

Tijd 14.30-15.30 uur 

Kosten  € 1,50 p.p. exclusief consumpties 

Opgave Voor deze activiteit hoeft u zich niet op te geven 

 

Dinsdag 16 juli: Flower power middag en stippen workshops 

Locatie  De Vlinder, Creacentrum Julianadorp, Meester Daarnhouwerstraat 3  

Tijd Van 13.00 tot 15.00 uur 

Kosten € 12,50 vooraf overmaken via bank 

Opgave Mailen naar devlinder@quicknet.nl 

 

Dinsdag 16 juli: Bingo 

Een gezellige bingo met leuke prijzen 

Locatie Buurthuis West-End, Lijsterbesstraat 10 in Nieuw Den Helder 

Tijd Zaal open 13.30 - Start bingo 14.00 uur                                           

Kosten 
 

€ 3,00 voor KBO leden, niet leden betalen € 4,00, inclusief: koffie/thee 
met koek en een drankje. De eerste bingokaart is gratis, meer kaarten à 
€ 1,00 per stuk met maximum van 3 stuks per persoon 

Opgave Aanmelden verplicht, betalen aan de zaal. U kunt zich aanmelden bij M. 
Verbeek - tel: 0223-759425 of bij J. van der Ploeg-Ots - tel: 0223- 845400 

 

Woensdag 17 juli en 21 augustus: Seniorenochtend in MFC ‘t Dorpshuis 

Diverse spellen zoals oud Hollandse spelletjes, kezen, sjoelen en meer 

Locatie MFC ’t Dorpshuis, Middelzand 3504 in Julianadorp 

Tijd 10.00 tot 13.00 uur 

Kosten  € 1,50 koffie/thee gratis 

Opgave Voor deze activiteit hoeft u zich niet op te geven 

 

Dinsdag 23 juli: wegens succes in 2018 in de herhaling 
Met de boot naar Texel met de Texelstroom, Schuitje varen theetje drinken… 

Op de boot een arrangementje van koffie met …… en een drankje. Gelegenheid om de 
boot te bekijken. 

Locatie Teso, Havenplein 3 in Den Helder 

Tijd Verzamelen 13.00 uur in de hal van de Teso, vertrek boot 13.30 uur. 
Einde van deze middagmiddag 15.30 uur 

Kosten  KBO-leden € 10,00 niet leden €12,00.  
U betaalt tijdens het verzamelen in de hal van de Teso. 

Opgave Aanmelden verplicht bij: mevr. A. van Os - tel: 631038, mevr. J. van der 
Ploeg-Ots -tel: 645400 of bij mevr. B. Puhl - tel: 864594 

 

mailto:devlinder@quicknet.nl
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Dinsdag 23 juli: Strandschilderij in 3d uitvoering 

Locatie De Vlinder, Creacentrum Julianadorp, Meester Daarnhouwerstraat 3 in 
Julianadorp 

Tijd Van 13.00 tot 15.00 uur 

Kosten € 10,00 vooraf overmaken via bank 

Opgave  Mailen naar devlinder@quicknet.nl 

 

Dinsdag 30 juli: Chocolade workshop 

Locatie De Vlinder, Creacentrum Julianadorp, Meester Daarnhouwerstraat 3  

Tijd Van 13.00 tot 15.00 uur 

Kosten € 10,00 vooraf overmaken via bank 

Opgave Mailen naar devlinder@quicknet.nl 

 

Vrijdag 2 augustus 2019: Optreden Willeke en Erwin 

Een optreden door het duo Willeke en Erwin. Het duo zingt diverse Nederlandstalige 
duetten en solo liedjes. 

Locatie  De Groene Vecht, Vechtstraat 250 In Nieuw Den Helder 

Tijd  14.15 uur tot 16.00 uur 

Kosten  € 5,00 p.p. inclusief een drankje en hapje 

Opgave  Voor 22 juli bij de receptie van De Groene Vecht 

 

Maandag 5 augustus: Rondleiding School 7 en zingen   

Een kijkje achter de schermen van onze bibliotheek waar meer dan genoeg te zien is. 
Aansluitend wordt in het kleine theater welke de bieb rijk is samen gezongen o.l.v. Evelien 
aan de hand van een tekstboekje met bekende zomerse liedjes. 

Locatie Koffiecorner Kopgroep bibliotheek Den Helder, Keizersgracht 94  

Tijd Start van deze leuke middag om 14.00 uur in de koffiecorner van de 
bieb met koffie/thee en een koekje 

Kosten KBO-leden € 3,00 niet leden € 4,00 betalen bij aanvang van de middag 

Opgave Aanmelden verplicht bij Mevr. R .Beentjes - tel: 0226-751789 of bij M. 
Verbeek – tel: 0223-759425. 

 

Dinsdag 6 augustus: Kleien 

Leuke figuren kleien 

Locatie De Vlinder, Creacentrum Julianadorp, Meester Daarnhouwerstraat 3 in 
Julianadorp 

Tijd Van 13.00 tot 15.00 uur 

Kosten € 10,00 vooraf overmaken via bank 

Opgave Mailen naar devlinder@quicknet.nl 

 

 

 

mailto:devlinder@quicknet.nl
mailto:devlinder@quicknet.nl
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Vrijdag 9 augustus: Bezoek aan de Helderse Vallei 

Koffie op de boerderij en wandelen door Mariëndal 

Locatie De Helderse vallei 9-11 te Den Helder 

Tijd Van 10.30 tot 11.30 uur 

Kosten Gratis incl. koffie 

Opgave Mailen naar m.mooij@deheldersevallei.nl 

 

Dinsdag 13 augustus: Wandeling door Oud Den Helder o.l.v.  de heer Jan Kikkert 

In april 2019  heeft de Hr. Jan Kikkert een presentatie gehouden over Oud Den Helder 
Vandaag wordt er gewandeld door dit stukje Den Helder.  
Na de wandeling napraten in Het Paviljoen van Toen bij het Timorpark onder het genot 
van koffie/thee of iets anders, wel voor eigen rekening 

Locatie Verzamelen bij het carillon op het Helden der Zeeplein. Bent u goed ter 
been maar gebruikt u wel een rollator, ook dan bent u van harte 
welkom. 

Tijd 14.00 uur 

Kosten Kosten: KBO-leden € 3,00 niet leden € 4,00 deze eigen bijdrage komt 
ten goede aan de Historische Vereniging. 

Opgave Aanmelden verplicht Mevr. R. Beentjes - tel: 0226-751789 of mevr. B. 
Puhl -tel: 0223-864594 

 

Dinsdag 13 augustus: Collage maken incl. schilderij van ons 

Locatie De Vlinder, Creacentrum Julianadorp, Meester Daarnhouwerstraat 3  

Tijd Van 13.00 tot 15.00 uur 

Kosten € 10,00 vooraf overmaken via bank 

Opgave Mailen naar devlinder@quicknet.nl 

 

Woensdag 14 augustus 2019: Uitverkoop Modehuis Marion                                                                      

Modehuis Marion uit Zwaag komen langs op locatie De Lichtboei met een uitverkoop van 
diverse modieuze kleding. Mocht u niet meer de stad in kunnen, dan kunt u gezellig 
komen shoppen!  

Locatie  De Lichtboei, IJsselmeerstraat 2 in Nieuw Den Helder 

Tijd  14.15 uur tot 16.00 uur 

Kosten  Geen 

Opgave  Voor deze activiteit hoeft u zich niet op te geven 

 

Vrijdag 16 augustus 2019: Optreden Willeke en Erwin 

Een optreden door het duo Willeke en Erwin. Het duo zingt diverse Nederlandstalige 
duetten en solo liedjes. 

Locatie  De Lichtboei, IJsselmeerstraat 2 in Nieuw Den Helder 

Tijd  14.15 uur tot 16.00 uur 

Kosten  € 5,00 p.p. inclusief een drankje en hapje 

Opgave  Voor 5 augustus bij de receptie van De Lichtboei 

mailto:devlinder@quicknet.nl
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Dinsdag 20 augustus: KBO afsluiting zomeractiviteiten met pannenkoeken (lunch) 

Een lekkere en gezellige lunch  

Locatie de Pannenkoekenvallei, Helderse Vallei 7 bij de Donkere Duinen 

Tijd Van 12.30 tot  14.00 uur 

Kosten Geheel voor eigen rekening van onze leden en belangstellende 

Opgave Aanmelden verplicht bij Mevr. A. van Os - tel: 631038 of bij Mevr. J. van 
der Ploeg-Ots - tel: 645400. 

 

Dinsdag 20 augustus: Keramiek beschilderen 

Locatie De Vlinder, Creacentrum Julianadorp, Meester Daarnhouwerstraat 3  

Tijd  Van 13.00 tot 15.00 uur 

Kosten € 10,00 vooraf overmaken via bank 

Opgave Mailen naar devlinder@quicknet.nl 

 

Dinsdag 27 augustus 2019: Vleugje klassiek- Nederlandstalig                                              

Kom naar een klassiek optreden van Anja en Jan,  waarbij de één piano speelt en de ander 
Nederlandstalige, Duitse en Engelse liedjes zingt de liedjes. 

Locatie  De Groene Vecht, Vechtstraat 250 in Nieuw Den Helder 

Tijd  14.15 uur tot 16.00 uur 

Kosten  Geen 

Opgave  Voor deze activiteit hoeft u zich niet op te geven 

 

Dinsdag 27 augustus: Textiel of cap beschilderen 

Locatie De Vlinder, Creacentrum Julianadorp, Meester Daarnhouwerstraat  

Tijd Van 13.00 tot 15.00 uur 

Kosten Textiel € 12,50, cap € 7,50 vooraf overmaken via bank 

Opgave Mailen naar devlinder@quicknet.nl  
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