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Organisatie voor welzijnswerk in Hoorn 
Activiteiten 2020-2021



De meeste mensen regelen veel zelf in het dagelijks leven: school, opvoeding, 
het huishouden, werk, zorgen voor anderen, leuke dingen doen. Toch kan 
iemand soms een steuntje in de rug nodig hebben. 1.Hoorn kan u die steun 
bieden. 

U bent van harte welkom
Wilt u iemand van 1.Hoorn persoonlijk spreken? Een vraag stellen of uw  
zorg over iemand anders uiten? Bel, mail of kom langs tijdens een van de  
inloopspreekuren. Kijk voor de locaties en tijden van de inloopspreekuren op  
www.hoorn.nl/inloopspreekuren. 

Telefoon 0229 25 22 00   
info@1punthoorn.nl  •  www.1punthoorn.nl

Wij helpen u op weg



Beste lezer,

In dit boekje vind je een selectie aan activiteiten waar jij  
(en/of jouw gezin) het komend seizoen aan kunt deelnemen.  
Om te voldoen aan de wensen en behoeften van de inwoners zijn 
deze activiteiten samengesteld voor en door inwoners,  
vrijwilligers, samenwerkingspartners en sociaal werkers.  
Het coronavirus zorgt ervoor dat het dagelijks leven anders wordt 
ingevuld dan we gewend zijn en dat geldt ook voor de activiteiten. 
Dat neemt niet weg dat je alsnog andere bewoners kunt ontmoe-
ten in een wijkcentrum in jouw buurt, je talenten kunt ontdekken 
en/of ontwikkelen, samen kunt sporten of andere leuke activiteiten 
kunt volgen. Alle activiteiten worden uitgevoerd volgens de  
richtlijnen van het RIVM. 

De activiteiten die je in dit boekje vindt zijn een kleine greep  
uit het totale activiteitenoverzicht die op onze website  
www.netwerkhoorn.nl is te vinden. Je kunt ook deelnemen aan 
cursussen en activiteiten die door andere aanbieders worden  
georganiseerd. Neem regelmatig een kijkje op onze website om op 
de hoogte te blijven van nieuwe activiteiten. Hoe het programma 
in pop- en cultuurpodium Manifesto er komend seizoen uit zal zien 
is nog niet duidelijk. Hou voor actuele informatie de website  
www.manifesto-hoorn.nl in de gaten.



Wat zou je graag willen doen?
Wil je graag andere buurtbewoners ontmoeten, samen koken of 
eten, een sport beoefenen, een taal leren of je creativiteit (verder) 
ontwikkelen? Er is voor ieder wat wils. Wil je deelnemen aan een 
activiteit of meer informatie?  
Neem dan contact op met het wijkcentrum in jouw buurt en vraag 
naar de mogelijkheden. Ook als je een goed idee hebt voor de 
buurt, een andere activiteit wil volgen, een ruimte wil huren of 
vrijwilligerswerk wil doen, dan ben je bij ons aan het juiste adres. 

Themagericht  
De sociaal werkers van Stichting Netwerk richten zich op de diverse 
maatschappelijke thema’s die op wijk- en stadsniveau leven.  
Daarnaast maakt Netwerk deel uit van de gebiedsteams 1.Hoorn 
en is er speciale aandacht voor de thema’s: veiligheid, sociale 
ontmoeting, talentontwikkeling en zelfontplooiing en specifieke 
maatschappelijke opgaven (maatwerk).

Kinderwerk, jongerenwerk en volwassenen- en seniorenwerk
Voor alle leeftijdsgroepen zijn er sociaal werkers actief die een 
belangrijke taak vervullen in de leefwereld van de bewoners. 



Extra aandacht 
Er is specifieke aandacht voor mensen die extra ondersteuning 
kunnen gebruiken. Denk aan de groeiende groep ouderen die te 
maken heeft met eenzaamheid, dementie, mantelzorgers en even-
tuele zorg voor naasten of aan nieuwkomers die behoefte hebben 
aan een maatje. De inzet van vrijwilligers hierbij is en blijft heel  
belangrijk. 

Andere initiatieven
Heb je een nieuw idee voor jouw buurt? Geef dit dan door. Samen 
met samenwerkingspartners richten we ons op nieuwe initiatieven 
en projecten. Denk hierbij aan project Stand-by waarin maatjes 
worden gekoppeld aan wijkbewoners die steun kunnen gebruiken 
in alledaagse dingen. Of Buurtbemiddeling waarbij speciaal  
opgeleide vrijwilligers bemiddelen bij lichte vormen van  
buurtoverlast. Maar ook proberen we jongeren te bereiken via 
Gamen Verbindt, scholieren te begeleiden in (het plannen van)  
hun huiswerk met Coaching voor scholieren en zijn we voor  
basisschoolkinderen actief in de integrale kindcentra (IKC). 

Zo houden we samen Hoorn leefbaar en sociaal.  
Een stad waar iedereen trots op is en waar iedereen mee kan doen. 



Het volledige activiteitenoverzicht vind je op www.netwerkhoorn.nl

Alle kinderen hebben recht op vrijetijdsbesteding, spel, kunst en  
cultuur. Dit is een belangrijk speerpunt van de kinderwerkers,  
die in elke wijk te vinden zijn. De focus van de activiteiten ligt op  
ontspanning en (talent)ontwikkeling van de jeugd.  
Ook voor kinderen die extra steun kunnen gebruiken. Waar je dan 
aan kunt denken? Bijvoorbeeld creatieve activiteiten, kinder- en 
tienerdisco’s, Rots en Water trainingen, huiswerkbegeleiding en 
buurtkameraadjes voor kinderen. Zowel wijkactiviteiten als  
grootschalige stedelijke activiteiten worden voor de jeugd  
ontwikkeld en georganiseerd.

De kinderwerkers werken als buurtpedagogen samen met het  
sociaal werk, jongerenwerk, onderwijs, sportverenigingen,  
de kinderopvang, buurtmoeders en 1.Hoorn en zijn partner bij  
het ontwikkelen van de Brede school, Cultuurweek Hoorn en de  
integrale kindcentra.

Kinderwerk



Cultuurweek (6 t/m 12 jaar)
Culturele activiteiten voor scholen en/of  
basisschoolkinderen op verschillende locaties. 
Datum: 2 t/m 13 nov. 2020
Kosten: geen
Contact: Stefanie Strijker,  
s.strijker@netwerkhoorn.nl 
Aanmelden via www.sportencultuurhoorn.nl

Huiswerkbegeleiding (8 t/m 18 jaar)
Kinderen worden begeleid bij het maken van  
huiswerk. 
Wijkcentra: De Huesmolen, De Zaagtand en  
Kersenboogerd
Kosten: €10 per half jaar
Contact: Fauzeia Akalei,  
f.akalei@netwerkhoorn.nl 

Kinderkookcafé (8 t/m 12 jaar)
Altijd al willen leren koken? Doe mee aan de  
kookactiviteiten in de wijkcentra. 
Wijkcentra: Grote Waal, Kersenboogerd,  
De Cogge en De Zaagtand
Datum en kosten: zie website 
Contact: Brechje Munnik,  
b.munnik@netwerkhoorn.nl 

Kidsclub (4 t/m 12 jaar)
Binnen en buiten sport- en spelactiviteiten. 
Wijkcentra: De Cogge, De Huesmolen, De Kreek, 
De Zaagtand, Grote Waal en Kersenboogerd
Datum: woensdag (verschillende tijden)
Kosten: variërend van €0,50 tot €1 per kind
Contact: Brechje Munnik,  
b.munnik@netwerkhoorn.nl

Meidenmiddag 
Activiteiten speciaal voor meiden. De meiden  
maken zelf een maandprogramma van de  
activiteiten die zij willen doen, denk aan sieraden 
maken, koken, sporten en/of schilderen.
Wijkcentra: Grote Waal en De Kreek
Data: op woensdag en vrijdag voor verschillende 
leeftijdsgroepen 
Kosten: geen 
Contact: Pien Knijn,  
p.knijn@netwerkhoorn.nl

Kinderdisco De Huesmolen (4 t/m 9 jaar)
Maandelijkse kinderdisco waarbij kinderen  
(en ouders) kunnen dansen op de nieuwste hits.
Wijkcentrum: De Huesmolen 
Data: 9 okt, 20 nov, 11 dec. 2020 
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur
Kosten: €1 per persoon
Contact: Cindy Wognum,  
c.wognum@netwerkhoorn.nl 

Het volledige activiteitenoverzicht vind je op www.netwerkhoorn.nl

Kinderactiviteiten

Kinderwerk





Spelenderwijs...

HUISSTIJL   |   ADVERTENTIE   |   COMMERCIAL   |   DRUKWERK   
CAMPAGNES   |   WEBSITE   |   VERPAKKING

ACRETIA.NL

BAKKERIJ OTTEN
SINDS 1942

BROOD & GEBAK
VERS VOOR U GEMAAKT

Koepoortsweg 69, Hoorn
De Huesmolen 71, Hoorn
Aagje Dekenplein 16, Hoorn

Westerblokker 113, Blokker
De Korenbloem 81, Zwaag
De Hollandse Cirkel 2, Zwaag

WWW.BAKKERIJ-OTTEN.NL

GoforIT BV
Graanmarkt 13a
1681 PA  Zwaagdijk-Oost

  0228 71 20 58
  info@goforit.nl
  www.goforit.nl

Wijkverpleging Hoorn

Heeft u begeleiding, ondersteuning, verzorging of verpleging nodig?  
U kunt hiervoor terecht bij wijkverpleging Hoorn. Zij kunnen u o.a. helpen:

  met douchen en aankleden
  met het verzorgen en verplegen 

van uw wond
  bij persoonlijke zorg tot 

intensieve verpleging

  met zwachtelen
  bij stomazorg
  met het gebruik van medicatie
  bij zorg in de laatste levensfase

www.omring.nl088 - 206 89 10 

VE/vlag def (295x195).indd   1 08-02-2011   16:01:09



Het volledige activiteitenoverzicht vind je op www.netwerkhoorn.nl

De jongerenwerkers van Netwerk vind je daar waar de jongeren  
ook zijn: op straat, op school, in parken, in winkelcentra en op  
social media. Zij begeleiden jongeren op weg naar volwassenheid 
en helpen voorkomen dat de, vooral kwetsbare, jongeren de aan-
sluiting met de samenleving verliezen. De jongerenwerkers spelen 
een belangrijke preventieve rol door de jongeren te informeren en 
adviseren over (de gevolgen van) actuele trends en ontwikkelingen. 
Denk hierbij aan voorlichting (op scholen of in de jongerencentra) 
over sexting, loverboys, gamen, pesten en social media.  
De jongerenwerkers werken nauw samen met veiligheidspartners, 
culturele instellingen, onderwijs, gemeente Hoorn en 1.Hoorn. 
Ook organiseren zij, in samenwerking met de jongeren, rapwork-
shops, voetbaltoernooien en jongereninlopen in de wijkcentra. 
Neem ook eens een kijkje in een jongerencentrum bij jou in de 
buurt! 

Jongerenwerk



Jongeren- en tienerinlopen (10 t/m 18 jaar)
Jongeren van verschillende leeftijdsgroepen  
kunnen elkaar ontmoeten, activiteiten  
organiseren, chillen, muziek luisteren, thema-
bijeenkomsten en voorlichtingen bezoeken en 
praten met jongerenwerkers.   
Jongerencentra: De Cogge, De Kreek,  
De Zaagtand, Grote Waal, Kersenboogerd 
Datum: verschillende dagen en tijden
Kosten: geen

Huiswerkbegeleiding (8 t/m 18 jaar)
Jongeren worden begeleid bij het maken van  
huiswerk. 
Wijkcentra: De Huesmolen, De Zaagtand en  
Kersenboogerd
Kosten: €10 per half jaar
Contact: Esther de Groot,  
e.de.groot@netwerkhoorn.nl 

Jonge Mama Café (tot 23 jaar)
Jonge moeders kunnen ervaringen uitwisselen  
en deelnemen aan activiteiten, cursussen en  
workshops. Er is altijd een kinderoppas aanwezig. 
Wijkcentrum: Kersenboogerd
Datum/tijd: woensdag 16.00 – 19.00 uur
Kosten: €2,50 per persoon incl. diner, workshop en  
kinderoppas
Contact: Amber Ravestijn,  
a.ravestijn@netwerkhoorn.nl 

Eigen activiteiten (18-23 jaar)
In alle jongerencentra mogen jongeren hun eigen 
activiteiten organiseren, met ondersteuning van 
een jongerenwerker.
 

Zaalvoetbal(inloop) (vanaf 16 jaar)
Jongeren met elkaar verbinden door middel van 
sport. 
Sportzalen: Grote Beer en Adoshal Kersenboogerd
Datum/tijd: dinsdag 19.00 – 20.30 uur
Kosten: €1 per persoon 
Contact: Ali Choukair,  
a.choukair@netwerkhoorn.nl 
 

Rapworkshop
Les van een professionele rapper in het  
verwoorden van gevoelens en maatschappelijke 
thema’s. 
Jongerencentrum: Kersenboogerd (Kersy) 
Datum: deze activiteit gaat door bij voldoende 
inschrijvingen
Kosten: geen 
Contact: Jerrol Lashley,  
j.lashley@netwerkhoorn.nl 

Het volledige activiteitenoverzicht vind je op www.netwerkhoorn.nl
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088 01 00 500

info@ggdhn.nl

Cursussen 

Seks & Soa

Reizigersadvisering 

Hygiëne Inspectie & Milieu

Infectieziektenbestrijding

Opvoeden & Opgroeien

Gezond & Veilig Leven

GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke 

gezondheidsdienst in regio Noord-Holland-Noord

www.ggdhn.nl

Meer informatie? 

Hoe kunnen 
we u helpen?

ALKMAAR • Paardenmarkt 1 • 1811 KH Alkmaar • t (072) 514 46 66
HOORN • Van Dedemstraat 5 • 1624 NN Hoorn • t (0229) 21 28 15

AMSTERDAM • Apollolaan 99 • 1077 AN Amsterdam • t (020) 333 80 50
www.schenkeveldadvocaten.nl

  De Factorij 12a  |  1689 AL Zwaag
T. 0229 - 28 77 55  |  F. 0229 - 28 77 56
Oude Veiling 68A • 1689 AC  Zwaag 

Tel. 0229 - 287 755 •

kantoorinrichting www.�exicomfort.nl



www.hetpark.nl

naar het

theater

Samen
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Een prof over de vloer
• schoonmaak en onderhoud • glasbewassing

• specialistische reiniging • eenmalige projecten

De Factorij 13, 1689 AK  Zwaag
Tel 0229 54 21 37
info@vastenburg.nl
www.vastenburg.nl

Vastenburg_Netwerk_2018_v2.indd   1 10-04-18   16:17

Kom alles te weten op:
dampte.nl, oscarromero.nl 
en werenfridus.nl

Eén naam, drie unieke 
scholen in Hoorn:

d’Ampte
Oscar Romero
Werenfridus

In respect samen op weg naar steeds beter

Opmaak opties.indd   1 06-06-17   11:22



De sociaal werkers van het volwassenen- en seniorenwerk zijn  
de oren en ogen van de wijk. Samen met bewoners, vrijwilligers en 
partners in de wijk ontwikkelen zij diverse activiteiten.  
Doel hierbij is het activeren en stimuleren van de eigen kracht van 
bewoners waarbij er extra aandacht is voor bewoners die meer 
steun kunnen gebruiken. De buurtmoeders hebben een belangrijke 
rol in de toeleiding van kinderen naar voorschoolse educatie en ook 
jonge moeders worden begeleid in hun zelfstandigheid.  
Heb je vragen of ideeën voor je buurt? Neem dan contact op met de 
sociaal werkers in jouw buurt. 

Volwassenen- en 
seniorenwerk

Het volledige activiteitenoverzicht vind je op www.netwerkhoorn.nl



Koffie- en ontmoetingsochtenden
Gezellig samenzijn met buurtbewoners in een 
ongedwongen sfeer.
Wijkcentra: De Huesmolen, Kersenboogerd,  
De Cogge, Grote Waal
Datum: verschillende dagen
Kosten: geen

Repair Café
Samen met vrijwillige, vakkundige reparateurs  
je kapotte spullen repareren en contact leggen 
met andere buurtbewoners.  
Gereedschap en materialen zijn aanwezig. 
Wijkcentra: Kersenboogerd, Grote Waal en  
De Zaagtand
Datum: verschillende dagen en tijden
Kosten: geen

Bewegen en ontmoeten
In alle wijkcentra worden bewegingsactiviteiten 
georganiseerd. Denk aan 60+FIT, bewegen voor 
vrouwen, Volksdansen en conditietraining voor 
50+ mannen. 
Wijkcentra: De Huesmolen, De Zaagtand,  
Grote Waal, Kersenboogerd
Datum: verschillende dagen en tijden
Kosten: €12,50 per maand 

Activiteiten voor specifieke doelgroepen
Onvergetelijke Ontmoetingen richt zich met name 
op mensen met geheugenproblemen die (nog) 
geen indicatie hebben voor dagbesteding.  
Partners zijn ook welkom.
Wijkcentra: De Zaagtand, De Cogge en  
Kersenboogerd
Datum: verschillende dagen en tijden
Kosten: €5 per keer

Nederlandse taalles en praatgroepen
Beter Nederlands leren schrijven en/of praten,  
zowel voor beginners als gevorderden. 
Wijkcentra: De Cogge, De Huesmolen,  
De Zaagtand, Grote Waal, Kersenboogerd
Datum: verschillende dagen en tijden

Eettafels, buurtrestaurant en buurtbrasserie
Samen met buurtbewoners en vrijwilligers  
genieten van een twee- of driegangendiner. 
Wijkcentra: De Cogge, Grote Waal,  
Kersenboogerd en De Zaagtand
Datum: verschillende dagen en tijden
Kosten: €5 tot €7,50 per persoon

Creatieve activiteiten
Voor de creatievelingen zijn er in alle wijkcentra 
voldoende activiteiten. Van kaarten maken tot 
quilten en van breien tot een open schilderatelier. 
Kijk op onze website voor meer informatie.

Ouder- en kindochtenden
Ontmoetingsochtenden voor (groot)ouders met 
kinderen van 0-4 jaar. Kinderen kunnen samen 
spelen terwijl de ouders ervaringen kunnen 
uitwisselen. 
Wijkcentra: Grote Waal, Kersenboogerd,  
De Cogge en De Kreek 
Datum: verschillende dagen en tijden 
Kosten: €1,50 per keer

Het volledige activiteitenoverzicht vind je op www.netwerkhoorn.nl

Volwassenenactiviteiten



Over Stichting Netwerk 
Stichting Netwerk is de organisatie voor welzijnswerk in Hoorn. Wij verbinden 
mensen, versterken eigen kracht en voorkomen dat kleine problemen groot worden. 
Samen met inwoners, vele vrijwilligers en andere organisaties bouwen wij aan een 
sociale stad: leefbaar, veilig en met gelijke kansen voor iedereen. 
Met de inzet van onze deskundige en betrokken medewerkers kunnen inwoners, 
jong en oud, hun talenten ontdekken en ontwikkelen, elkaar ontmoeten en 
meedoen in de samenleving. Hierbij hebben wij extra aandacht voor degenen die 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Door onze wijkcentra, poppodium 
Manifesto, de Jonge Mamahuizen en de stadsspeeltuin staan we dicht bij de  
Hoornse inwoners. 

www.netwerkhoorn.nl
info@netwerkhoorn.nl
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