
Brandveilig leven

Backpacken door Iran

Medewerkers van het brandweerteam Wes�riesland komen 
vertellen over brandveilig leven. Het Rode Kruis gee� u �ps over
veilig wonen. Aan bod komt o.a. hoe kunt u thuis brand voorkomen
en wat moet je doen bij brand. ook wordt het veilig vluchten 
besproken en �ps om vallen te voorkomen. Er is uiteraard ook 
ruimte om vragen te stellen.

Iran staat bekend als een gevaarlijk land dat door velen gezien 
wordt als de bron van de vele spanningen in het Midden-Oosten
Toch bestaat er ook een andere kant van dit prach�ge land. 
Arnoud Schaake zwierf een aantal weken alleen door Iran en 
sprak met veel Iraniers over hun land. Tijdens de lezing vertelt
hij over de enorme gastvrijheid van de mensen, hun trots, hun 
cultuur en laat hij beelden zien van het indrukwekkende 
landschap en de oude Perzische beschaving. 
 

Vergeetach�gheid.. of is het iets anders?
We zijn allemaal vergeetach�g: van de jonge student tot  
gepensioneerde. Toch zijn er veel vragen rondom 
geheugenproblemen en vergeetach�gheid, vooral bij het 
ouder worden. Addy de Mooy, demen�econsulente bij Geriant, 
gaat met u in gesprek over dit onderwerp. Aan bod komt o.a. 
informa�e over cijfers en feiten over demen�e, de eerste 
signalen en de vormen van demen�e in vogelvlucht. 
Kortom een interac�eve en informa�eve middag waarbij we 
met een scheutje humor dit onderwerp niet al te 
zwaar te maken.

Editie januari - mei 2020

16 januari

6 februari

20 februari



Verhalen over zwerfvuil
Anne de Graaf loopt met knijpstok en vuilniszak
langs wegen en sloten en vist op deze manier bijzondere 
spullen op. Van zwerfafval tot bijzondere vondsten en 
ontmoe�ngen. Anne maakt van al haar avonturen een 
vrolijk verhaal en ze laat zien wat ze zoal tegenkomt.

De saxen en de mondharmonica’s
Saxofonist Dirk Braaf van Jazz Pop forma�e Feelin’Good komt
vertellen over zijn passie: muziek maken op deze blaas-
instrumenten. Als eerste staat de saxofoon centraal en na de 
pauze komt de chroma�sche mondharmonica aan de beurt. 
Samen met pianist Dirk Tober worden er een aantal bekende
muziek nummers ten gehore gebracht.

Dialyse, nieren en niertransplanta�e
Tijdens deze middag krijgt u informa�e over de nieren. 
Francisca van Pu�en van het Dijklander ziekenhuis, vertelt over 
de func�e van de nieren en wat er gebeurt als ze falen. 
Wat is een  niertransplanta�e en komt iedereen daarvoor in 
aanmerking? Wat hee� nierfalen, dialyse en transplanta�e 
voor impact op iemands leven en hun omgeving. 

Seniorencircuit 2020
Wanneer:      Donderdag van 14.00-16.00 uur
Kosten:          € 5,- per keer, inclusief een kopje thee of koffie
Waar:             Wijkcentrum De Huesmolen, De Huesmolen 60 
                        Hoorn. Telefoonnummer: 0229 234390

Vragen of ideeën:   a.hoogewoning@netwerkhoorn.nl

Stad van de Gouden Eeuw
Het jaar 2019 is in verband met de 350e sterfdag van 
Rembrandt uitgeroepen tot „het jaar van de Gouden Eeuw“. 
Hoorn speelde en speelt daarop in  en terecht. 
Jos Bakker neemt u mee op een virtuele wandeling door de
binnenstad van Hoorn, waar de Gouden Eeuw le�erlijk 
‚aanraakbaar’ is. Hij schetst de posi�e van Hoorn in dat 
�jdsbeeld aan de hand van de vier elementen: aarde, water, 
vuur en lucht

19 maart

5 maart

2 april

16 april
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