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Buurtambassadeurs Verrijk je Wijk 
De buurtambassadeurs van het project Verrijk je wijk zijn 

inwoners, uit de Kersenboogerd, wie zich vrijwillig willen 

inzetten voor de wijk. Dit doen zij bijvoorbeeld door mee te 

helpen met het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor 

de wijk, zoals de buurtbrunch en burendag die afgelopen jaar 

zijn georganiseerd. Daarnaast helpen de buurtambassadeurs 

bij het project mee met andere activiteiten, zoals de 

huisbezoeken. Tot slot, hebben zij ook actief mee geholpen 

met het mogelijk maken van dit fotoboek.  

Wij willen namens Verrijk je Wijk de buurtambassadeurs 

hartelijk bedanken voor jullie inzet! 

 

 

 

 

 

Buurtambassadeurs Verrijk je Wijk 
De buurtambassadeurs van het project Verrijk je Wijk zijn 

inwoners uit de Kersenboogerd, die zich vrijwillig inzetten voor 

de wijk. Dit doen zij bijvoorbeeld door mee te helpen met het 

organiseren en uitvoeren van activiteiten voor de wijk, zoals de 

buurtbrunch en burendag. Daarnaast helpen de 

buurtambassadeurs mee met andere activiteiten, zoals de 

huisbezoeken. Tot slot, hebben zij een bijdrage geleverd aan de 

totstandkoming van dit fotoboek.  

De sociaal werkers van Verrijk je Wijk danken de 

buurtambassadeurs hartelijk voor hun inzet! 

 



 

  

Gonny de Vries 
Ik ben Gonny de Vries, Buurtambassadeur Stichting Netwerk voor het 

project Verrijk je wijk! Ik ben 84 jaar, actief op het gebied van o.a. de 

ouderenzorg, zowel bestuurlijk als landelijk, provinciaal, regionaal als 

plaatselijk (Stichting Ouderenraad Hoorn). Lid van een cliëntenraad en 

als vrijwilliger bij de Zonnebloem en in Lindendael. Ook zet ik me in 

voor projecten zoals Onvergetelijke Ontmoetingen in de wijk en het 

organiseren van de koffieochtenden in onze wijk. 

Ik vind het belangrijk wanneer je zelf bevoorrecht bent met een goede 

gezondheid, je maatschappelijk in te zetten voor hen die het minder 

hebben of gewoon om mensen met elkaar te verbinden. 

Ik hoop dit nog een aantal jaar te mogen doen! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Percy 
  

Vesta Bodha 
Ik ben Vesta Bodha ik ben bijna 80 (over 15 jaar). Ik ben van beroep 

lerares en heb 43 dienstjaren achter de rug, waarvan de laatste 25 jaar 

als onderwijs coördinator in de gevangenissen in Noord-Holland 

Noord. Mooie dankbare baan, ik genoot hier enorm van. 

Echter heb ik altijd gezegd: “De dag waarop ik ’s morgens wakker wordt 

en ik heb geen zin om naar mijn werk te gaan, stop ik er mee”. Dat 

gevoel kreeg ik de laatste tijd, dus ben ik ook gestopt.  

Ik ben nooit van plan geweest thuis te gaan zitten, omdat ik nog veel 

wilde doen en er wilde zijn voor de mensen. Ik zat nog vol energie.  

Door een advertentie in de krant kwam ik terecht bij Stichting Netwerk. 

Zij waren op zoek naar iemand om Nederlandse les te geven aan de 

nieuwe Nederlanders in Hoorn. Ik voelde mij geroepen! 

En op die manier ben ik ook gevraagd om buurtambassadeur te 

worden. In de eerste instantie dacht ik buurtambassadeur? Wat is dat? 

Ik dacht dat ik dan in een wit pak door de wijk moest gaan paraderen. 

Uiteindelijk bleek dit uiteraard niet zo te zijn. Ik ben nu al bijna 4 jaar 

met heel veel plezier buurtambassadeur. Ik hoop hier nog heel lang 

mee te kunnen door gaan, ik ben echt een mensen mens. 

Ik probeer altijd te kijken vanuit de positieve kant. Als je kritiek levert 

doe er dan ook iets aan. 

 

Purcy 
Ik ben Purcy, buurtambassadeur voor het project Verrijk je Wijk. Ik 

ben 72 jaar, maar nog erg actief! Ik vind het leuk om 

buurtambassadeur te zijn, omdat ik hiermee iets kan betekenen voor 

de wijk. 



 



  
Guido 
Ik ben Guido en ik ben sinds dit jaar buurtambassadeur bij het project 

Verrijk je wijk. Momenteel woon ik 10 jaar in de Kersenboogerd. Ik ben 

buurtambassadeur geworden, omdat ik de wijk heel leuk en divers 

vind. Daarnaast wilde ik graag iets betekenen voor de wijk en haar 

inwoners. Ik zet mij graag in om de leefbaarheid in de wijk te vergroten 

en mensen dichter bij elkaar te brengen.  

Positieve energie is besmettelijk, dus alleen samen kunnen wij de buurt 

gezellig houden! 

Jamie 
Hoi buurtbewoners! Mijn naam is Jamie, geboren in Hoorn en 37 jaar 

oud. Met mijn trouwe viervoeter wandel ik in jouw straat. Soms zie je 

mij wel eens rijden op de fiets vanuit werk of met een tas vol 

boodschappen. Ik zou zeggen; al kom je mij tegen, geef mij een zwaai 

en laten we elkaar een fijne dag wensen.  

Via “mond op mond reclame” ben ik begonnen als buurtambassadeur 

bij Stichting Netwerk. Dit is een organisatie die zich inzet voor mensen 

zoals jij, ja jij! Of de buurman naast je... Soms kan ik er zelf ook baat bij 

hebben! 

Eenzaamheid, en onbegrip heb ik vaak gevoeld in mijn leven. Dat was 

echt klote. Wat het echter zo mooi maakt, is dat we ons allemaal wel 

eens zo voelen. Dat maakt ons gelijk, omdat we allemaal mensen zijn. 

Ook al hebben we culturele verschillen of andere geloofsovertuigingen. 

Het kan heel veel uitmaken als je een buurman tegen komt en je elkaar 

een fijne dag wenst. Of wellicht dat je samen een praatje of wandeling 

maakt. Ook al klinkt het allemaal zo knullig.  

Een mens zal je altijd zijn... 
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Organisaties in de Kersenboogerd 
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Auke Abbekerk: Vrijwilligerspunt West-
Friesland 
Namens Vrijwilligerspunt West-Friesland neem ik, Auke Abbekerk, deel 

aan het project Verrijk je wijk. Eén gerealiseerde activiteit, is de 

wandelgroep, die ik samen met wandelcoach en bewoner Elly Butter 

begin dit jaar ben gestart. Uit het buurtonderzoek bleek dat er ook 

bewoners zijn die graag hun talenten willen inzetten voor de buurt. En 

laat dit nu net iets zijn dat heel goed bij mij past. Je wil graag iets 

organiseren, maar weet niet goed hoe je dit moet aanpakken. Zo kan 

je vragen hebben over het vinden van vrijwilligers en voldoende 

financiële middelen. Daarmee kan ik jou op weg helpen. 

Ik vind het fijn om te zien dat buurtbewoners zich willen inzetten om 

wat voor een ander te doen. En natuurlijk niet alleen nu tijdens het 

project, maar ook in de komende jaren. Met Hulp Dichtbij willen wij 

hulpbieders en hulpvragers bij elkaar brengen. Hiervoor hebben we 

jullie nodig! 
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  Ellen van der Knaap en Jos Seitzinger: 
Bewoners Overleg Kersenboogerd 
Ik ben Ellen van der Knaap en ik ben voorzitter van het BOK (Bewoners 

Overleg Kersenboogerd). Ik woon sinds eind jaren ’80 met veel plezier 

in de Kersenboogerd. Vooral het vele groen en water in de wijk vind ik 

geweldig. De Kersenboogerd is een wijk met een heel eigen karakter en 

fijne inwoners. 

Jos Seitzinger is momenteel de vice-voorzitter van het BOK.  

Het BOK staat voor een veilige, groene en leefbare wijk. Wij zijn 

bereikbaar via bokhoorn@gmail.com  

 

 

mailto:bokhoorn@gmail.com


12 

  

Jasper Tromp: Leviaan 
Mijn naam is Jasper Tromp en ik ben manager bij Leviaan in de regio 

West-Friesland, waar Hoorn Kersenboogerd onder valt.  

Leviaan begeleidt mensen met psychische kwetsbaarheden bij het 

bepalen van het gewenste leven en de stappen om naar dat leven toe 

te werken. Wij coachen iemand waar kan en ondersteunen waar nodig 

bij alle facetten van het leven. Ik vind het mooi om te zien dat wij 

kunnen bijdragen aan herstel en hoe waardevol de menselijke 

aansluiting hierbij is. Ik ben trots op onze teams, welke op respectvolle 

wijze met de mens de samenwerking aangaat en op vele manieren hen 

bijstaat. 

Hoorn Kersenboogerd is een wijk met veel kansen, waar men ook 

bereid is veel voor elkaar te doen. 

Ik zie dat hier nog meer kansen zijn door elkaars krachten te bundelen 

en samen de wijk nog mooier te maken. De betrokkenheid van buren 

zie ik hierin als mooi voorbeeld, het respecteren van elkaar en omkijken 

naar elkaar bewonder ik daarin. Er zijn veel mogelijkheden in Hoorn 

Kersenboogerd, waarin de mensen elkaar kunnen ontmoeten in de 

wijk. De diversiteit van de mensen zie ik als een mooie afspiegeling van 

de maatschappij die ik erg waardeer. 

Ik zou het fijn vinden om met de bewoners in deze wijk in gesprek te 

gaan over wensen of mogelijkheden die zij zien voor de wijk. Of ik daar 

meteen aan kan bijdragen kan ik niet garanderen, maar ik zal met hen 

kijken wat er nodig is om het onder de aandacht te brengen. 

Mocht iemand nog vragen hebben over Leviaan of over onze manier 

van begeleiden dan mag je mij altijd benaderen of contacten. 
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Bewoners van de patio 
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Patio 69: Lucia Willems 
In haar jeugd werd mevrouw op haar 6e verjaardag op de trein gezet 

met een kaartje om haar nek, moederziel alleen. “Wat een aparte 

verjaardag is dit, helemaal alleen in de trein, geen cadeautjes..” dacht 

ze. Het was 1943, hongerwinter in Amsterdam. De kinderen werden 

naar het buitengebied gebracht, daar was nog voedsel. Ze kwam 

terecht in Eersel, bij Moeke van der Aalst. Ze sneed plakken van een 

groot stuk spek die ze tegen haar boezem aan drukte en vroeg haar of 

ze een “Bammeke met spek” lustte. 

Nieuwsgierig naar meer van dit verhaal? Mevrouw schreef er een boek 

over genaamd: Bammeke met spek. 

Naast mevrouw zit Kitty, haar kat. Kitty is maar liefst 22 jaren oud en is 

(net als mevrouw) zeer intelligent. Mevrouw is ook kunstenares en 

schrijft gedichten, ze won ooit een prijs met een gedicht over de 

Omringdijk. Ze is bijna 85 jaar oud en heeft een meester: Osho. Haar 

motto is: Jij bent uniek! Er is geen tweede op de wereld. 

Mevrouw houdt erg van een geintje, ziet schoonheid in hele kleine 

alledaagse dingen en ligt mooi op 1 lijn met haar hulp Marian. Hier is 

ze heel blij mee, “ik heb er al een paar versleten!”, vertelt ze met een 

grote lach. Marian is het hiermee eens.. 
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Patio 70: Harry en Thomas 
Harry 

Harry, ook wel bekend als “buurman” is 44 jaar en woont sinds 13 jaar 

in de Patio. Hij werkt in een dierenasiel, waar hij veel energie uit haalt. 

Hij speelt gitaar en daarnaast is ook zijn hondje zijn hobby. Ook vindt 

hij het leuk om (samen) te varen, dit doet hij met een (opblaas)kano. 

Verder houdt hij van gezelligheid en bbq’en met de buurt! 

Thomas 

Thomas is een vriend van Harry en is 37 jaar. Ook hij staat over het 

algemeen bekend als “buurman”. Thomas woont in een ander deel van 

de Kersenboogerd, maar komt vaak bij Harry op visite. Het smeden van 

metaal vindt hij een leuke bezigheid, dit doen de buurmannen ook wel 

eens samen. Daarnaast is hij ook een grote fan van de BBQ en doet dit 

graag samen met mensen (uit de buurt). “De mensen in deze buurt zijn 

gezellig en sociaal!” 

Deze buurmannen vinden de buurt gezellig en zouden het leuk vinden 

om een keer met de hele buurt de BBQ aan te steken! 
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 Patio 74:        
Monique/ Jan-Paul/ Janick en hond Smokey 
Monique is 55 jaar, woont sinds 6 jaar in de Kersenboogerd en heeft 

het hier erg naar haar zin. Ze is erg behulpzaam en pakt dingen 

oplossingsgericht aan. Ze komt oorspronkelijk uit Amstelveen en heeft 

twee kinderen. Monique is schoonmaakster bij Eet- en Biercafé de 

Beiaard en werkt ook als cliëntassistente bij een verzorgingshuis in 

Hoorn. Verder houdt Monique erg van cactussen en haar familie! 

 

Janick is de zoon van Monique, hij is 20 jaar oud en doet een 

werkopleiding als elektromonteur. 

 

Jan-Paul is 52 jaar en staat ook wel bekend als “de buurt klusser”. Hij 

werkt als vrachtwagenchauffeur in de evenementen-branche. Hij vindt 

het erg leuk om zijn buren te kunnen helpen bij het opruimen van hun 

tuin. Jan-Paul is een sturend persoon en kan goed een leidende rol op 

zich nemen. Hij houdt van netheid en rust in de wijk. 

 

Smokey is de nieuwe pup in het huis, hij is 5 maanden oud. “Het is leuk 

dat je door de pup ook andere mensen met honden kan ontmoeten” 

zeggen de bewoners. 
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  Patio 8: Jessica 
Jessica is 31 jaar en woont nu ongeveer een jaar in de Patio. Ze zou haarzelf 

beschrijven als eigenzinnig en doet graag wat ze zelf wilt. Ze is moeder en 

werkt daarnaast in de zorg. Ze is geboren in Friesland en woonde vroeger 

in Zwaag.  

Jessica houdt van gezelligheid en kinderen over de vloer. Verder houdt zij 

van nieuwe mensen leren kennen en staat zij altijd open voor een praatje. 

Jessica 
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Patio 138: Annelies en Sjaak 
 
Annelies kan het best omschreven worden als een creatieve 
duizendpoot. Sinds augustus 2020 woont ze samen met haar man Sjaak 
in de Patio. Ze is door meerdere buurtbewoners welkom geheten toen 
ze aan het klussen waren in hun huis. 
 
Als je bij Annelies en Sjaak binnenkomt, voel je de gezelligheid. En 
overal waar je kijkt, zie je iets moois aan de muur hangen of op een 
tafel staan. Hoe langer je kijkt, hoe meer moois je ziet.  
 
Voorheen maakte Annelies scrapbooks, maar momenteel is ze bezig 
met fotoboeken. Ze schildert graag met Oost Indische inkt. Ze doet aan 
tuinieren en het fotograferen van de natuur. Op de foto zie je twee 
schilderijen die Annelies zelf heeft gemaakt. Elk schilderij vertelt een 
verhaal. De grote lijn van het verhaal is dat als de ene deur sluit, er een 
andere deur wordt geopend. Ze wil aan iedereen meegeven hoe 
belangrijk het is om positief te kijken naar de toekomst.  
 
Sjaak is een lieve en zorgzame man met West-Friese humor die het leuk 
vindt om samen met Annelies te fietsen en te genieten van de natuur. 
 
Annnelies heeft 14 jaar gewerkt op een BSO. Hier deed ze van alles, van 
knutselen tot spelletjes. Ook heeft ze met ouderen gewerkt, maar 
vanwege haar gezondheid was dit niet meer haalbaar.  
 
Annelies zou graag in contact komen met andere buurtbewoners die 
het ook leuk vinden om creatief bezig te zijn en elkaar daarin te vinden. 
Verder lijkt het haar bijvoorbeeld leuk om een creatieve workshop voor 
de wijk te organiseren. “Ik vind het leuk om samen met anderen creatief 
bezig te zijn, dat zorgt voor verbinding”. 
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Patio 146: Chandani 

Een idee van Chandani is om een community moestuin op te zetten, 

waar iedereen gebruik van kan maken en ook fruitbomen en 

bessenstruiken in de parkjes van de buurt te planten. Zo kan iedereen 

genieten van vers fruit en groenten van het seizoen.   

Hoe mooi is het als je kan verbinden met de aarde en met elkaar door 

samen groenten en fruit te verbouwen. Stel, iemand vindt het zelf niet 

leuk om in de tuin te werken of dit lukt niet meer, dan zou diegene zijn 

of haar tuin ook open kunnen stellen voor buurtgenoten om het als 

moestuin te onderhouden. Een aardappelveldje, of wat pompoenen, in 

plaats van tegels. Veel tuinen in de buurt zijn nu verwaarloosd, wat 

jammer is van wat er mogelijk is met die vierkante meters. Denk eens 

aan hoeveel oogst je samen kan genereren! 

Chandani is Osho Sannyasin en ook bezig met het boeddhisme. Vanuit 

deze spirituele weg heeft ze geleerd dat het aannemen van een 

positieve houding uiteindelijk de eigen omgeving en de mensen die 

daar in leven ook ten goede transformeert. Ze denkt graag in 

oplossingen: hoe kan ik het hier fijner maken? Dat zal dan ongetwijfeld 

zijn ripple effect hebben en anderen blij maken. Het lijkt haar leuk om 

kruiden en groenten uit te wisselen met buurtbewoners. Net zoals dat 

je soms een boekenkastje hebt in een buurt om daar dan kruiden en 

groenten in te zetten of via een Whatsapp/Facebook groep. Bomen en 

planten zijn belangrijk voor het welzijn en geluksgevoel van mensen, 

dat weet ze vanuit haar driejarige studie Kruidengeneeskunde die ze 

gevolgd heeft. Ze hoopt dat buurtgenoten dit onderschrijven - zelfs 1 

fruitboompje in je tuin kan al heel veel voldoening geven. 
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Patio 157: Peter en 2 dochters 
Wonen al 3 jaar op de Patio en al 10 jaar in de Kersenboogerd en 

hebben twee katten. Peter woont samen met zijn twee dochters. Peter 

woont graag in deze wijk, omdat het erg rustig is. Ook vindt hij het 

prettig dat er veel groen in de wijk is.  
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Patio 165: Bianca, Joost en de hond Wisky 
Bianca – Wisky (hond) – Joost (vriend) 

Bianca (45 jaar) en Joost (48 jaar) wonen samen met hun hond Wisky (8 maanden). 

Ze wonen hier sinds een jaartje en vinden het hier erg prettig. Ze zijn beide erg 

actief. Ze vinden het leuk om samen te wandelen, naar de sauna te gaan of te 

zwemmen. Sinds kort werken ze samen als vrijwilliger bij de Buurtbrasserie in het 

wijkcentrum Kersenboogerd. 

 

Bianca is een zorgzaam en gezellig type. Zij is direct en eerlijk van aard. Daarnaast 

is zij gek op dieren en lijkt het haar ook leuk om hier later nog iets mee te doen. Ze 

houdt van buiten zijn, maar als het weer dit niet toe laat heeft zij ook een leuke 

hobby, namelijk: diamant painting.  

 

“Wij vinden sociale contacten heel belangrijk, zeker in deze tijd. Je moet een beetje 

op elkaar letten.”  
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Bewoners van de Pergola 
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 Pergola 49: Bertie 
Ik ben Bertie Rodenberg en ik ben erg sportief. Ik doe aan fithockey, dit 

vind ik een hele gezellige en leuke sport. Daarnaast doe ik mee met het 

wandelen in de wijk (de wandelgroep). Dit vind ik altijd erg gezellig. Het 

zou leuk zijn als er nog meer mensen hierbij zouden aansluiten! Ik vind 

sociale contacten in de wijk erg belangrijk en ik vind het leuk om mij in 

te zetten voor de wijk. Verrijk je Wijk vind ik daarom ook een heel goed 

project.  

 


