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De meeste mensen regelen veel zelf in het dagelijks leven. Toch kan iemand 
soms een steuntje in de rug nodig hebben. 1.Hoorn kan u die steun bieden. 
Denk aan bijvoorbeeld:
●  aanvragen van WMO hulpmiddelen
●  advies bij opvoeden
●  hulp bij geldzorgen of schulden
●  vinden van (vrijwilligers)werk in de buurt
●  professionele hulp vinden

Neem contact op
Bel, mail, kom langs of vind zelf ondersteuning op www.1punthoorn.nl.

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

Wij helpen u op weg



Beste lezer,

Welkom (terug) in onze wijkcentra! Na maandenlang beperkt open te zijn 
geweest, zijn we ontzettend blij en trots dat we jou weer mogen ontvangen in 
onze wijkcentra. Onze sociaal werkers en andere aanbieders, hebben weer vele 
creatieve, leerzame en sportieve activiteiten georganiseerd waar jij (en/of  
jouw gezin) het komend seizoen aan kunt deelnemen. Al deze activiteiten zijn 
samengesteld voor en door Hoornse inwoners, vrijwilligers, samenwerkings
partners en sociaal werkers. Dus wil jij jezelf (verder) ontwikkelen, andere bewo
ners ontmoeten, je talenten ontdekken of sportief bezig zijn? Meld je dan aan! 

In dit boekje vind je enkele activiteiten per leeftijdsgroep zodat je 
een idee krijgt wat er voor jou mogelijk is om te doen. Het complete 
activiteitenoverzicht, vind je op onze website www.netwerkhoorn.nl 
of scan de QR code om direct naar onze website te gaan. 

Ben je nog nooit in onze wijkcentra geweest? Kom dan eens langs om de sfeer te 
proeven. In elke buurt vind je een wijkcentrum van Stichting Netwerk.  
Wil je meer weten over onze activiteiten dan kun je natuurlijk ook even langs 
lopen bij onze sociaal werkers. Zij helpen je graag verder. Uiteraard wordt bij alle 
activiteiten rekening gehouden met de coronamaatregelen.

http://www.netwerkhoorn.nl


Graag iets voor een ander doen?
Wil je graag iets voor een ander betekenen? Bijvoorbeeld als maatje  
voor een mede inwoner, meehelpen met het organiseren van een 
activiteit of werken achter de bar in het wijkcentrum in jouw buurt?  
Ook dat is mogelijk. Voor alle (vrijwilligers)vacatures kun je contact 
opnemen met het gewenste wijkcentrum of kijk op onze website. 

Heb je zelf een goed idee?
Heb jij een goed idee om jouw buurt veiliger, gezelliger of duurzamer te maken? 
Of wil je een activiteit volgen die wij (nog) niet organiseren? We horen jouw  
mening graag! Samen met partners richten we ons namelijk ook op nieuwe  
ideeën en projecten. Zo houden we Hoorn leefbaar en sociaal. Een stad waar 
iedereen trots op is en waar iedereen mee kan doen. 

Zaalruimte huren voor een activiteit?
Wil je een cursus, bijeenkomst of workshop in jouw buurt organiseren?  
In onze wijkcentra zijn er verschillende zalen die je kunt huren tegen  
aantrekkelijke prijzen. Ook is het mogelijk om materialen zoals een 
beamer of whiteboard te reserveren.  
Kijk op www.netwerkhoorn.nl/zaalverhuur voor meer informatie of 
reserveer direct online! 

http://www.netwerkhoorn.nl
http://www.netwerkhoorn.nl/zaalverhuur


De kinderwerkers van Stichting Netwerk hebben een belangrijke sociale functie en 
zijn een vertrouwd gezicht voor de kinderen. Samen met jongerenwerk, onderwijs, 
sportverenigingen, kinderopvang, buurtmoeders, 1.Hoorn en verschillende culturele 
instellingen, organiseren de kinderwerkers vele activiteiten in alle wijken van Hoorn. 
Het doel is om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten, hun talenten (verder) 
te ontwikkelen en hen vriendschappen te laten sluiten met andere kinderen.

Daarnaast organiseren de kinderwerkers, samen met partners, grotere evenemen-
ten zoals Huttendorp Hoorn, Cultuurweek Hoorn, Kinderkamp, Zomerschool en de 
brede schoolactiviteiten. 

Neem eens een kijkje op onze website of volg onze social mediakanalen  
(Facebook, Instagram) om op de hoogte te blijven van alle kinderactiviteiten. 

Kinderwerk



Meer activiteiten vind je op www.netwerkhoorn.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

Van vmbo tot tweetalig gymnasium:
er is altijd een Taborschool die bij je past.

d’Ampte • Oscar Romero • Werenfridus

www.tabor.nl

In respect samen op weg naar steeds beter

VCA-B • VOL-VCA • BHV • Heftruck & Hoogwerker

Training & advies

www.burggraafconsultancy.nl  -  Tel 0229 201 931



Cultuurweek (6 t/m 12 jaar)
Culturele activiteiten voor scholen en/of  
basisschoolkinderen op verschillende locaties. 
Datum: 1 t/m 12 nov. 2021
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 en de Nederlandse taal. 
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, en Kersenboogerd
Datum: woensdag of donderdag
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, De Kreek en De Cogge
Data: op maandag, woensdag en vrijdag voor 
verschillende leeftijdsgroepen 
Kosten: geen 
Contact: Pien Knijn,  
p.knijn@netwerkhoorn.nl

Club Festo (10 t/m 14 jaar)
Maandelijks frisfeest in Manifesto waar kinderen 
elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen 
dansen.
Locatie: pop- en cultuurcentrum Manifesto
Data: elke maand op vrijdagavond 
Kosten: €2 per persoon
Contact: Hafsa Abdellaoui,  
h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl

Meer activiteiten vind je op www.netwerkhoorn.nl

Kinderactiviteiten



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



Jongerenwerk
Je vindt onze jongerenwerkers waar de jongeren ook zijn: op straat, op school, in parken, 
in winkelcentra en op social media. Doordat de jongerenwerkers zich vaak onder de  
jongeren bevinden, weten zij wat er speelt en wat de trends onder jongeren zijn.  
De jongerenwerkers begeleiden en ondersteunen de jongeren. Ook jongeren die nog niet 
zo lang in Nederland wonen kunnen rekenen op steun vanuit het jongerenwerk.

Jongereninlopen
Tijdens de jongereninlopen in de verschillende wijkcentra kunnen jongeren elkaar  
ontmoeten, samen gamen, poolen, TV kijken of muziek maken.  
Ook kunnen jongeren altijd bij een jongerenwerker terecht als zij ergens mee zitten.  
Samen met de Hoornse jongeren worden leuke activiteiten georganiseerd, denk aan 
een bootcamp, skatefestival, barbecue of laser gamen.

Neem eens een kijkje op onze website of volg onze social media kanalen om op de  
hoogte te blijven van de jongerenactiviteiten. 



Meer activiteiten vind je op www.netwerkhoorn.nl

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

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? 



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 Hues-
molen, 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.
 
Heb je algemene vragen over het jongerenwerk?
Neem dan contact op met Jerrol Lashley,  
teamcoach jongerenwerk, via j.lashley@netwerk-
hoorn.nl

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 
 

Overige activiteiten
In verschillende wijkcentra/jongerencentra  
worden er activiteiten georganiseerd zoals  
gametoernooien, koken, meidenmiddagen en 
muurschilderingen maken. 
Houd onze website en social mediakanalen in de 
gaten voor meer informatie.

Meer activiteiten vind je op www.netwerkhoorn.nl

Jongerenactiviteiten



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



De sociaal werkers van het volwassenen- en seniorenwerk organiseren samen met de  
bewoners en vrijwilligers vele (ontmoetings)activiteiten. Onze sociaal werkers herken-
nen talenten en stimuleren de inwoners om deze verder te ontwikkelen.  
Samen met onder andere 1.Hoorn, onderwijs, huisartsen en veiligheidspartners zien 
de sociaal werkers wanneer bewoners steun kunnen gebruiken. Voor deze bewoners 
hebben de sociaal werkers extra aandacht.

Volwassenen- en 
seniorenwerk



Meer activiteiten vind je op www.netwerkhoorn.nl

Projecten of buurtinitiatieven
Heb jij een goed idee voor je buurt? Of wil je graag samen met buurtbewoners iets 
organiseren en kun je daar hulp bij gebruiken? De sociaal werkers helpen jou graag en 
koppelen, -waar nodig-, organisaties, bewoners en vrijwilligers aan elkaar. 

Buurtmoeders
De buurtmoeders spelen een belangrijke rol in het leven van bewoners die uit een 
ander land komen. Zij hebben contact in de wijk, gaan op huisbezoek en zijn elke week 
bij elkaar in een wijkcentrum of op school. De buurtmoeders organiseren (ontmoetings)
activiteiten waar de bewoners (en hun kinderen) aan mee kunnen doen. Ook jonge 
moeders worden door de buurtmoeders begeleid.   

Manifesto
Ons pop- en cultuurcentrum Manifesto is weer open voor publiek. Wil je weten wat er 
op het programma staat? Kijk dan op de website www.manifesto-hoorn.nl

Kijk op onze website voor het totale activiteitenoverzicht of kom eens langs in één van 
onze wijkcentra. Je bent van harte welkom! 

http://www.manifesto-hoorn.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 en Koersbal.
Wijkcentra: De Huesmolen, De Zaagtand,  
Grote Waal, Kersenboogerd
Datum: verschillende dagen en tijden
Kosten: €10 tot €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,  
Kersenboogerd en Grote Waal
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 €8,50 per persoon

Creatieve activiteiten
Voor de creatievelingen zijn er in alle wijkcentra 
voldoende activiteiten. Van kaarten maken tot 
naaien 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

Meer activiteiten 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 stadsspeeltuin De Speelhoorn staan we dicht 
bij de Hoornse inwoners. 

www.netwerkhoorn.nl
info@netwerkhoorn.nl

Verbindt, versterkt, voorkomt


