
 

 

 

 

  

 

Zaterdagavond 12 oktober 2013 stroomde de huiskamer van 

gastvrouw Laila vol. Er zaten twintig mensen aan drie 

verschillende tafels. Na de koffie was het tijd voor het 

voorgerecht. Courgette soep. Dit smaakte erg lekker. Tijdens het 

eten werd er gezellig gekletst en zo maak je kennis met nieuwe 

mensen. Het hoofdgerecht werd even later geserveerd. Een 

heerlijk stukje kip of vis met rijst en aardappels en voor de 

vegetariërs champignons op een bedje van courgette met kaas 

erover.  Tot slot het kleurrijke toetje. Zie de foto hiernaast.  

Chefkok André en zijn vrouw hebben weer heerlijk gekookt.  

André staat zaterdag 21 december  van 11:00 – 18:00 uur met 

zoete lekkernijen op de kerstfair in buurthuis de Beuk  aan de 

Hertzogstraat.  

Nieuwsbrief  
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Toen ik hoorde dat stichting Building on Education 

wel wat hulp kon gebruiken, leek mij dit een leuke 

manier om mijn vrije uurtjes mee te besteden. Zo 

help ik kinderen in Gambia en Siërra Leone én blijf ik 

actief bezig met de administratieve kennis die ik 

tijdens mijn opleiding heb opgedaan! 

Hallo allemaal! 

Ik ben Rhea Nieuwenhuizen en woon al mijn hele leven in Den Helder.  Een echte jutter dus. Ik 

heb een leuke vriend en kan goed opschieten met zijn twee schatten van dochters. 

 Ik ben werkzaam als medewerker bediening bij 

Schouwburg de Kampanje. Dit werk doe ik met 

veel plezier, maar het werken in de horeca zie ik 

mijzelf niet tot mijn pensioen doen. Daarom 

ben ik drie jaar geleden de schoolbanken weer 

ingegaan. En met succes, want onlangs heb ik 

mijn diploma Managementassistent in 

ontvangst mogen nemen. Momenteel ben ik 

dus op zoek naar een baan passend bij mijn 

opleiding. 

 

Marjolein gaat 13 november  voor een korte periode 

naar Gambia.  Sponsort u één van de kinderen en wilt u 

iets leuks voor uw kind meegeven dan kan dat. Te 

denken valt aan : 

- een kledingstuk 

- potloden 

- kleurboek 

- memoryspel 

- knuffel 

- pop (met haren die je kan kammen!) 

 

Als het maar niet te zwaar is en te veel . Het is ook leuk 

om als sponsor ouder een brief te schrijven aan uw 

sponsorkind en er een foto bij te doen van u zelf. 

Inleveren met de naam van uw sponsorkind erop aan de 

Kringloop Outlet , Sluisdijkstraat 135. 

Darttoernooi 

Het  darttoernooi van vrijdag 18 

oktober gaat NIET door.  Het 

toernooi  wordt verplaatst naar 

een nader te bepalen datum. 

 

Heeft u ook zo gesmuld van André’s 

kookkunsten?  Of was u er niet bij en bent u 

benieuwd? André verzorgt diners aan huis!  


