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Voorwoord

Beste lezer,
Hierbij ontvang je een overzicht van de activiteiten die in het
seizoen 2019-2020 plaatsvinden in de Hoornse wijkcentra en
Manifesto. Deze activiteiten zijn afgestemd op de wensen en
behoeften van wijkbewoners en worden georganiseerd door
Stichting Netwerk en anderen (huurders).
Wat kun je zoal doen in jouw buurt?
Wil je graag anderen ontmoeten, samen koken of ervaring
opdoen achter de bar? Of liever een nieuwe taal leren, een
sport beoefenen of een eigen film maken? Of je nou jong bent
of wat ouder; iedereen kan zijn/haar talenten ontdekken en
ontwikkelen en meedoen in de samenleving.
Ideeën voor de buurt
Heb je een goed idee om de leefbaarheid en/of veiligheid in
jouw wijk te bevorderen? Of wil je graag een cursus, bijeenkomst of workshop organiseren in een wijkcentrum?
Kom dan eens langs in één van onze wijkcentra en bespreek je
ideeën met een medewerker van Stichting Netwerk. Je kunt je
ideeën ook bespreken in een wijklab in jouw buurt (kijk voor
de exacte locatie op www.hoorn.nl).

Manifesto is het Hoornse pop- en cultuurcentrum dat
programmeert voor een brede doelgroep. Jong muzikaal
talent krijgt de mogelijkheid om zich te ontwikkelen als dj of
op te treden met een band. Ook organiseren Hoornse bands
hun eigen concert- of dance avond en vinden er diverse
presentaties plaats van dj workshops tot muziekschool
optredens. Tieners kunnen elkaar elke maand ontmoeten in
Club Festo. Kijk voor het volledige programma op
www.manifesto-hoorn.nl en op Facebook (Manifesto Hoorn).

Verhuur ruimtes
Bewonersgroepen, verenigingen, instellingen of particulieren
die een activiteit of een cursus willen organiseren, kunnen
een ruimte te huren in een wijkcentrum, indien gewenst met
diverse apparatuur en koffie/thee, lunches en/of andere
versnaperingen. Als ZZP’er is er in onze ontmoetingsruimte
altijd wel een plekje te vinden om even te werken.
Alle centra beschikken over wifi. Voor meer informatie kun
je op werkdagen contact opnemen met het beheer van de
wijkcentra.
Veertien peuterspeelscholen
Stichting Netwerk heeft veertien peuterspeelscholen in of
nabij een wijkcentrum of school in alle wijken van Hoorn.
Onze professionele en betrokken leidsters zijn gespecialiseerd
in het op een speelse manier begeleiden van peuters van 2 tot
4 jaar naar de basisschool.

De beste voorbereiding
op de basisschool

peuterspeelscholenhoorn.nl

De leukste speeltuin van Hoorn bevindt zich achter zwembad
De Waterhoorn aan de Holenweg 14. Van medio april tot
medio oktober is de Stadsspeeltuin De Speelhoorn dagelijks
geopend van maandag 14.00-17.00 uur en dinsdag tot en met
zondag van 10.00-17.00 uur. Kijk voor meer informatie op
onze website of volg ons op Facebook (De Speelhoorn).

Buurtmoeders
Buurtmoeders stimuleren ouders om hun peuter een
speelschool te laten bezoeken en zijn indien nodig contactpersoon tussen ouders en leerkracht. De buurtmoeders van
Netwerk werken nauw samen met de leidsters op de speelscholen en kunnen ouders begeleiden bij diverse opvoedingsvraagstukken.
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Vrijwilligers
Wij zijn enorm trots op onze vrijwilligers. Samen met onze
professionals ondersteunen zij de Hoornse inwoners waar
mogelijk. Wil je ook vrijwilliger worden of vrijblijvend een
keer praten over de mogelijkheden? Kom dan eens langs in
één van onze wijkcentra.
Andere initiatieven en evenementen
Naast de vele activiteiten organiseren de kinderwerkers,
in samenwerking met partners, sportieve en creatieve
(vakantie)evenementen voor kinderen. Denk aan de
Vakantie Spelen, Huttendorp Hoorn, Roefeldag en Buitenspeeldag. Ook voor en door jongeren wordt er van alles
georganiseerd, denk aan Wipe Out, Dance Battles en
voetbaltoernooien.
De vakantieactiviteiten variëren elke zomer. Bij alle
activiteiten met betrekking tot sport trekt het jongeren-/
sociaal werk samen op met het Team Sport van gemeente
Hoorn. Informeer in jouw wijk welke activiteiten er deze
zomer, waar en wanneer, plaatsvinden. En houd onze
Facebookpagina in de gaten!

Zorg en ondersteuning
Het kan voor komen dat jij of je dierbaren met een zorg of
probleem te maken krijgt waar je met je eigen omgeving
niet over wilt of kunt praten. In dat geval kun je terecht bij
onze samenwerkingspartner 1.Hoorn. De medewerkers
geven gratis advies en denken graag met je mee. Ook als je
meer professionele hulp nodig hebt zorgen we voor
ondersteuning op maat. Kijk voor meer informatie op
www.1punthoorn.nl of www.netwerkhoorn.nl.
Meer informatie en aanmelden
Op onze website www.netwerkhoorn.nl vind je alle activiteiten waarvoor je je kunt aanmelden. Je bent natuurlijk ook
van harte welkom in één van onze wijkcentra. Wil je op de
hoogte blijven van onze voorzieningen, activiteiten, projecten en evenementen, volg ons dan op social media.
De algemene en inschrijvingsvoorwaarden met betrekking
tot het volgen van activiteiten zijn te vinden op onze
website www.netwerkhoorn.nl.

Met samenwerkingspartners en vrijwilligers richten we ons
ook op nieuwe ideeën en projecten. Denk aan project
Stand-by waarin opgeleide plan- en buurmaatjes worden
gekoppeld aan wijkbewoners die steun kunnen gebruiken
in alledaagse dingen. Of Buurtbemiddeling waarbij speciaal
opgeleide vrijwilligers bemiddelen bij lichte vormen van
buurtoverlast. Voor bewoners met lichte dementie en hun
mantelzorgers is het project Onvergetelijke ontmoetingen;
een bijeenkomst waarbij ze even niet hoeven te denken
aan ziek zijn. Ook jonge moeders worden ondersteund en
begeleid om zelfstandig het moederschap aan te gaan in
onder andere Jonge Mama huizen.
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Over Stichting Netwerk
Stichting Netwerk verbindt inwoners met elkaar,
versterkt de eigen kracht van de inwoners en voorkomt
dat kleine problemen groot worden. Samen met
inwoners, vrijwilligers en andere organisaties bouwen
wij aan een sociale stad Hoorn; leefbaar, veilig en met
gelijke kansen voor iedereen.
Jong en oud kunnen 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.
Dit doen we in en buiten onze wijkcentra, peuterspeelscholen, poppodium Manifesto en stadsspeeltuin
De Speelhoorn.
www.netwerkhoorn.nl
www.peuterspeelscholenhoorn.nl

Het Atlas Colleg
e
leert je schitter
en!

Wijkverpleging Hoorn

medemblik

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

n

hoor

www.atlascollege.nl

www.omring.nl

088 - 206 89 10

edam

Spelenderwijs...

GoforIT BV

0228 71 20 58

Graanmarkt 13a

info@goforit.nl

1681 PA Zwaagdijk-Oost

www.goforit.nl
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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

NIEUW SEIZOEN IN DE VERKOOP

WWW.HETPARK.NL
Een prof over de vloer

• schoonmaak en onderhoud • glasbewassing
• specialistische reiniging • eenmalige projecten

Eén naam, drie unieke
scholen in Hoorn:

d’Ampte
Oscar Romero
Werenfridus
Kom alles te weten op:
dampte.nl, oscarromero.nl
en werenfridus.nl
In respect samen op weg naar steeds beter

6

k opties.indd 1

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

06-06-17 11:22
Vastenburg_Netwerk_2018_v2.indd
1

10-04-18

Inhoudsopgave

Voorwoord ................................................................................................................................................................................... 3
1 Locaties ..................................................................................................................................................................................... 10
2 Peuters/kleuters ................................................................................................................................................................... .... 12
3 Jeugd/jongeren ......................................................................................................................................................................... 14
4 Volwassenen ............................................................................................................................................................................. 18
5 Senioren .................................................................................................................................................................................... 31
6 Specifiek .................................................................................................................................................................................... 36

Colofon

Uitgave: Stichting Netwerk, organisatie voor peuter- en welzijnswerk in Hoorn
Adres: Achterstraat 2, 1621 GH Hoorn, tel. 0229-212587 (KvK nr. 41235075)
Oplage: 20.000 exemplaren
Redactie: Selina Plank
Acquisitie: Mirthe Onstenk
Foto’s: Marcel Rob, Dime Spijkerman, Stichting Netwerk, Bel Mae
Vormgeving/realisatie: Indrukmakers bv, Hoorn
Aan de tekst in dit programmaboekje kunnen geen rechten worden ontleend en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard
voor onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen.

www.netwerkhoorn.nl | 77

Trefwoordenregister

1

88 | www.netwerkhoorn.nl

Activiteiten Peuters/kleuters

MFA De Kreek/Zwaag
Ouder en kind muziek/dans............................. 13
Ouder en kindochtend..................................... 13
Wijkcentrum De Cogge
Ouder en kindochtend..................................... 13
Wijkcentrum Grote Waal
Ouder en kindochtend..................................... 13
Wijkcentrum Kersenboogerd
Jonge Mama Café ............................................ 13
Kinderoppas..................................................... 13
Ouder en kindochtend..................................... 13

Activiteiten Jeugd/jongeren

MFA De Kreek/Zwaag
Club Festo tienerdisco...................................... 15
Halloween kinderdisco..................................... 15
Kidsclub............................................................ 15
Tienerinloop..................................................... 15
Meidenclub...................................................... 15
Vakantiespelen................................................. 15
Wijkcentrum De Cogge
Jongereninloop................................................. 15
Kidsclub............................................................ 15
Tienermiddag................................................... 15
Wijkcentrum De Huesmolen
Filmkids............................................................ 15
Huiswerkbegeleiding........................................ 15
Kidsclub............................................................ 15
Kinderdisco....................................................... 15
Meidenmiddag ................................................ 15
Whizzkids.......................................................... 15
Wijkcentrum De Zaagtand
Hoorns kinderkoor........................................... 15
Huiswerkbegeleiding........................................ 15
Jongereninloop................................................. 15
Kidsclub............................................................ 16
Kinderkook Café............................................... 16
Schaakclub........................................................ 16
Tekenen & schilderen....................................... 16
Wijkcentrum Grote Waal
Jongereninloop................................................. 16
Kickboksen........................................................ 16
Kidsclub............................................................ 16
Meideninloop................................................... 16
Tienerinloop..................................................... 16
Zaalvoetbalinloop............................................. 16
Wijkcentrum Kersenboogerd
Huiswerkbegeleiding........................................ 16
Jonge Mama Café............................................. 16
Jongereninloop................................................. 17
Kidsclub............................................................ 17
Kinderkook Café............................................... 17
Koken met jongeren......................................... 17
Rapworkshop.................................................... 17
Straight Barz..................................................... 17
Tekenen & schilderen....................................... 17
Toveren met techniek....................................... 17
Zaalvoetbal....................................................... 17
Zwerfboeken..................................................... 17

Overige activiteiten (verhuur)

Wijkcentrum De Zaagtand
Jeugdbridge...................................................... 17
Veron afdelingsavond....................................... 17
Wijkcentrum Kersenboogerd
Gitaarles........................................................... 17
Musicalgroepen Kzing...................................... 17
Remedial teaching............................................ 17
Rots en Watertraining...................................... 17

Activiteiten Volwassenen

Wijkcentrum De Cogge
Breien en haken................................................ 19
Buurten in De Cogge........................................ 19
Contactgroep.................................................... 19
Creatieve kaartclub........................................... 19
Eettafel............................................................. 19
Nederlands praten (beginners)........................ 19
Onvergetelijke ontmoetingen........................... 19
Taalmaatjes...................................................... 19
Vrouwengroep Morena.................................... 19
Wijkinfopunt..................................................... 19
Wijkcentrum De Huesmolen
60+ fit (MBVO).................................................. 19
Kleding- en speelgoedmarkt............................. 19
Koersbal............................................................ 19
Koffie- en ontmoetingsochtend........................ 19
Nederlandse praatgroep.................................. 19
Quilt Bee........................................................... 20
Seniorencircuit................................................. 20
Spelletjesmiddag.............................................. 20
Taalmaatjes...................................................... 20
Wenskaarten maken......................................... 20
MFA De Kreek/Zwaag
Klaverjassen...................................................... 20
Ouder & kind muziek/dans.............................. 20
Ouder & Kindochtend....................................... 20
Quilt Bee........................................................... 20
Wijkcentrum De Zaagtand
Bewegen voor vrouwen.................................... 20
Biljarten............................................................ 20
Bingo................................................................ 20
Buurtrestaurant................................................ 20
Café Maroc....................................................... 20
Conditietraining mannen 50+........................... 20
Dansmiddag...................................................... 20
Fietscursus........................................................ 21
60+ fit (MBVO).................................................. 21
Gymnastiek....................................................... 21
Klaverjassen...................................................... 21
Linedance......................................................... 21
Low impact wandelgroep................................. 21
Nederlands praten............................................ 21
Open atelier...................................................... 21
Repair Café....................................................... 21
Schoorkoor....................................................... 21
Sjoelen.............................................................. 21
Studiekring Kunst en maatschappij.................. 21
Taalmaatjes...................................................... 21
Volksdansen..................................................... 21

Trefwoordenregister
Wijkcentrum Grote Waal
Beelden maken................................................. 22
Breien voor Roemenië...................................... 22
Buurmaatjes..................................................... 22
Buurtrestaurant................................................ 22
Eettafel............................................................. 22
Essentiele therapie en meditatie...................... 22
Kunstzinnig....................................................... 22
Naai inloop....................................................... 22
Nederlandse les................................................ 22
Ouder & Kindochtend....................................... 22
Planmaatjes...................................................... 22
Repair Café....................................................... 22
Ruilwinkel......................................................... 22
Sporten voor vrouwen...................................... 23
Taalmaatjes...................................................... 23
Wandelgroep vrouwen..................................... 23
Wijkinfopunt..................................................... 23
Wijkcentrum Kersenboogerd
Budget koken.................................................... 23
Buurmaatjes..................................................... 23
Cursus Klusjes in huis....................................... 23
Eettafel............................................................. 23
Groene Cirkel ................................................... 23
Kinderoppas..................................................... 23
Koffieochtend................................................... 23
Leestafel........................................................... 23
Naaicursus........................................................ 23
Nederlands praten ........................................... 24
Nederlandse taalles.......................................... 24
Onvergetelijke ontmoetingen .......................... 24
Ouder & kindochtend....................................... 24
Planmaatjes...................................................... 24
Repair Café....................................................... 24
Rommelmarkt................................................... 24
Taalmaatjes...................................................... 24
Wenskaarten maken......................................... 24
Wijkinfopunt..................................................... 24
Zwerfboeken..................................................... 24

Overige activiteiten (verhuur) Volwassenen

Wijkcentrum De Cogge
Algemene Computerclub Hoorn....................... 25
Wijkcentrum De Huesmolen
Afvallen zonder lijnen....................................... 25
Cursussen Spaans............................................. 25
Franse cursussen.............................................. 25
Fries toneel....................................................... 25
Klaverjasclub 50+.............................................. 25
Klaverjasvereniging Klaver................................ 25
Kunst en cultuurcursus..................................... 25
Moeiteloos Stoppen met Roken....................... 25
MSX.................................................................. 25
Senioren Zangersdag........................................ 25
Tai Chi Tao Qigong............................................ 25
Werelddansen bij Koftos.................................. 26
Yoga.................................................................. 26

Wijkcentrum De Zaagtand
Argentijnse tango............................................. 26
Biodanza........................................................... 26
Bloemschikken voor gevorderden.................... 26
Dansen met Parkinson..................................... 26
Franse taal en cultuur....................................... 26
Haakcafé Hoorn................................................ 26
Kunst- en cultuurgeschiedenis.......................... 26
Qi gong lessen.................................................. 26
Salsa danslessen............................................... 27
Spaanse taal..................................................... 27
Tekenen en schilderen...................................... 27
Verlichting........................................................ 27
Veron afdelingsavond....................................... 27
Vrouwen bridgeclub......................................... 27
Wijkcentrum Grote Waal
Acu Yoga........................................................... 27
Broadway.......................................................... 27
Creatief voor volwassenen............................... 27
Melt Yoga.......................................................... 27
Musicalvereniging Westend............................. 27
R.K. Gemengd Koor.......................................... 27
TjillSkillz............................................................ 27
Wijkcentrum Kersenboogerd
3-D snijwerk...................................................... 29
Complete Vocal Technique zangles.................. 29
Conversatie Frans............................................. 29
Fotoclub Zoemmm........................................... 29
Gitaarles........................................................... 29
Hoorns Byzantijns Mannenkoor....................... 29
KBO Bingo......................................................... 29
Klaverjasclub de Troef...................................... 29
KRS.................................................................... 29
Muziekgroep.................................................... 29
Pianoles............................................................ 29
Popkoor Amuzement........................................ 29
Russische taal................................................... 29
Salsa danslessen............................................... 29
Schilderen......................................................... 29
Seniorenkoor.................................................... 29
Werken met speksteen..................................... 30
Yoga Hatha........................................................ 30

Activiteiten Senioren

Wijkcentrum De Cogge
Breien en haken................................................ 32
Buurten in De Cogge........................................ 32
Contactgroep.................................................... 32
Creatieve kaartclub........................................... 32
Eettafel............................................................. 32
Onvergetelijke ontmoetingen........................... 32
Vrouwengroep Morena.................................... 32
Wijkcentrum De Huesmolen
60+ fit (MBVO).................................................. 32
Kleding- en speelgoedmarkt............................. 32
Koersbal............................................................ 32
Koffie- en ontmoetingsochtend........................ 32

Quilt Bee........................................................... 32
Seniorencircuit................................................. 32
Senioren Zangersdag........................................ 33
Spelletjesmiddag.............................................. 33
MFA De Kreek/Zwaag
(Groot)Ouder & kind muziek/dans................... 33
(Groot)Ouder & kindochtend........................... 33
Klaverjassen...................................................... 33
Quilt Bee........................................................... 33
Wijkcentrum De Zaagtand
Biljarten............................................................ 33
Bingo................................................................ 33
Buurtrestaurant................................................ 33
Conditietraining mannen 50+........................... 33
Dansmiddag...................................................... 33
Gymnastiek....................................................... 33
Klaverjassen...................................................... 33
Linedance......................................................... 33
Low impact wandelgroep................................. 33
Open atelier...................................................... 33
Schoorkoor....................................................... 34
Sjoelen.............................................................. 34
Volksdansen..................................................... 34
Wijkcentrum Kersenboogerd
Eettafel............................................................. 34
60+ fit (MBVO).................................................. 34
Groene Cirkel.................................................... 34
(Groot)Ouder & kindochtend........................... 34
Koffieochtend................................................... 34
Rommelmarkt................................................... 34
Wenskaarten maken......................................... 34

Overige activiteiten (verhuur) Senioren

Wijkcentrum Kersenboogerd
KBO Bingo......................................................... 35
Klaverjasclub de Troef...................................... 35
KRS.................................................................... 35
Schilderen......................................................... 35
Seniorenkoor.................................................... 35
Werken met speksteen..................................... 35
Wijkcentrum De Huesmolen
Studiekring Kunst en Maatschappij.................. 35

Activiteiten Specifiek

Wijkcentrum De Zaagtand
De Soos............................................................. 37
Nabij................................................................. 37
Wijkcentrum Kersenboogerd
Vrijetijdsclub..................................................... 37

Overige activiteiten (verhuur) Specifiek

Wijkcentrum De Huesmolen
Werelddansen bij Koftos.................................. 37
Wijkcentrum De Zaagtand
Dansen met Parkinson..................................... 37

www.netwerkhoorn.nl | 99

Locaties

1

10

Locaties
• Centraal Bureau: maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur
vrijdag van 09.00-14.00 uur
• Wijkcentra: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur.
• Manifesto: maandag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur.
De wijkcentra en Manifesto zijn ’s avonds en in het
weekend geopend als er activiteiten zijn.
• De Speelhoorn (april - okt): maandag van 14.00-17.00 uur
dinsdag t/m zondag van 10.00-17.00 uur.
Stichting Netwerk, Centraal Bureau
Achterstraat 2, 1621 GH Hoorn, tel. 0229-212587
info@netwerkhoorn.nl - www.netwerkhoorn.nl
facebook.com/stichtingnetwerk
Wijkcentrum De Cogge
Akkerwinde 44, 1689 NT Zwaag, tel. 0229-238546
cogge@netwerkhoorn.nl
Wijkcentrum Grote Waal
Grote Beer 3, 1622 ES Hoorn, tel. 0229-280940
grotewaal@netwerkhoorn.nl
Wijkcentrum De Huesmolen
De Huesmolen 60, 1625 HZ Hoorn, tel. 0229-234390
huesmolen@netwerkhoorn.nl
Wijkcentrum Kersenboogerd
Brederodegracht 1, 1628 LZ Hoorn, tel. 0229-219966
kersenboogerd@netwerkhoorn.nl
Wijkcentrum De Zaagtand
Sint Eloystraat 106, 1624 VW Hoorn, tel. 0229-855700
zaagtand@netwerkhoorn.nl
Locatie De Kreek, multifunctioneel activiteitencentrum
Meetketting 1-3, 1689 XD Zwaag (Bangert en Oosterpolder),
tel. 0229-845130, dekreek@heydayfm.nl
Jongerencentra
Wijkcentra Grote Waal, Kersenboogerd, De Cogge,
De Zaagtand en locatie De Kreek beschikken over een
speciale ruimte voor jongerenactiviteiten.
facebook.com/0229jongeren - Instagram/@0229jongeren
Manifesto, pop- en cultuurcentrum
Holenweg 14-C, 1624 PB Hoorn, tel. 0229-249839
info@manifesto-hoorn.nl - www.manifesto-hoorn.nl
facebook.com/Manifesto.Hoorn

Peuterspeelscholen

www.peuterspeelscholenhoorn.nl
facebook.com/peuterspeelscholenhoorn
Bangert en Oosterpolder
• Dribbel, locaties:
– De Kreek, Meetketting 1-3, 1689 XD Zwaag, tel. 0229-855767,
dribbelkreek@netwerkhoorn.nl
– De Vierhoek, Lage Hoek 71, 1689 CP Zwaag, tel. 0229-262311,
dribbelvierhoek@netwerkhoorn.nl
Grote Waal
• Jules Verne, Orionstraat 137, 1622 BR Hoorn, tel. 0229-298045,
julesverne@netwerkhoorn.nl
• De Kleine Waal, Grote Beer 3, 1622 ES Hoorn, tel. 0229-280941,
kleinewaal@netwerkhoorn.nl
Hoorn-Noord
• De Zaagtandjes, Sint Eloystraat 106, 1624 VW Hoorn, tel. 0229855701/855702, zaagtandjes@netwerkhoorn.nl
Kersenboogerd
• De Kersentuin, locaties:
– Brederodegracht 1-a, 1628 LZ Hoorn, tel. 0229-234441,
ktbrederodegracht@netwerkhoorn.nl
– Volkerakweg 1, 1628 XH Hoorn, tel. 0229-260578,
ktvolkerakweg@netwerkhoorn.nl
– Wereldwijzer, Nachtegaal 144, 1628 DJ Hoorn, tel. 0229-235768,
ktwereldwijzer@netwerkhoorn.nl
– Ceder, Ceder 1, 1628 ME Hoorn, ktceder@netwerkhoorn.nl
• De Poort (antroposofisch), Nachtegaal 146, 1628 DJ Hoorn,
tel. 0229-212342, poort@netwerkhoorn.nl
Risdam
• De Peutertuin, locaties:
– KlimOp, Akkerwinde 74, 1689 NW Zwaag, tel. 0229-272385,
ptklimop@netwerkhoorn.nl
– De Rank, De Opgang 3, 1689 KZ Zwaag, tel. 0229-248995,
ptrank@netwerkhoorn.nl
• Risdam, De Huesmolen 59a, 1625 HZ Hoorn, tel. 0229-231946
pszrisdam@netwerkhoorn.nl
Zwaag
• De Zwaaghalsjes, Pastoor Nuijenstraat 1, 1689 GM Zwaag,
tel. 0229-237447, zwaaghalsjes@netwerkhoorn.nl

Stadsspeeltuin De Speelhoorn
Holenweg 14, 1624 PB Hoorn, tel. 0229-855763
www.netwerkhoorn.nl - speelhoorn@netwerkhoorn.nl
facebook.com/deSpeelhoorn
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Peuters/kleuters

Activiteit

Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

De Cogge 0229-238546
Ouder & kindochtend
ntb
€1,50/x
okt.
					
					
					

Een ontmoetingsochtend voor (groot)ouders
met kinderen van 0-4 jaar. Kinderen kunnen 		
samen spelen terwijl (groot)ouders gezamenlijk
koffie/thee drinken en ervaringen uitwisselen.

De Kreek / Zwaag
Ouder & kind muziek/dans ntb
ntb
ntb
					

Datum en tijd nog niet bekend.
h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl

Ouder & kindochtend
vr. 09.30-11.00
€1,50/x
6 sept.
					
					
					

Een ontmoetingsochtend voor (groot)ouders
met kinderen van 0-4 jaar. Kinderen kunnen
samen spelen terwijl (groot)ouders gezamenlijk
koffie/thee drinken en ervaringen uitwisselen.

Grote Waal 0229-280940
Ouder & kindochtend
do. 10.30-12.00 €1,50/x
29 aug.
					
					
					

Een ontmoetingsochtend voor (groot)ouders
met kinderen van 0-4 jaar. Kinderen kunnen
samen spelen terwijl (groot)ouders gezamenlijk
koffie/thee drinken en ervaringen uitwisselen.

Kersenboogerd 0229-219966
Jonge Mama Café
wo. 16.00-17.00 gratis
4 sept.
					
					
					
					

Jonge moeders tot 23 jaar kunnen ervaringen
uitwisselen en deelnemen aan interessante,
leerzame activiteiten, workshops en cursussen.
Er is altijd een kinderoppas aanwezig.
Aanmelden is verplicht.

Kinderoppas (0-4 jr)
ma t/m do.
gratis
2 sept.
		
09.00-11.30			
					

Wanneer je deelneemt aan een activiteit van
Stichting Netwerk kun je gebruik maken van
de kinderoppas. Aanmelden is verplicht.

Ouder & kindochtend
di/do.
€1,50/x
3 sept.
		
09.30-11.30
strippenkaart
			
€7/5x		
					

Een ontmoetingsochtend voor (groot)ouders
met kinderen van 0-4 jaar. Kinderen kunnen
samen spelen terwijl (groot)ouders gezamenlijk
koffie/thee drinken en ervaringen uitwisselen.

Meer informatie over de activiteiten kun je vinden op www.netwerkhoorn.nl
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Jeugd/jongeren

3

14

Jeugd/jongeren

Activiteit

Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

De Cogge 0229-238546
Jongereninloop (13-17 jr) ma. 19.00-22.00 gratis
2 sept.
		
wo. 19.00-22.00		
4 sept.
		
vr. 19.00-22.00		
6 sept.
					
					

Jongeren kunnen elkaar ontmoeten, activiteiten
organiseren en praten met de jongerenwerkers
over o.a. social media, school, werk en privé.
A. van Samson, 06-11416892, G. Boezerman,
06-38171804.

Kidsclub (4-8 jr)
wo. 13.15-14.15 €0,50/x
okt.
					

Leuke, creatieve en sportieve activiteiten,
zowel binnen als buiten. 		

Tienermiddag (9-12 jr)
wo. 14.30-15.30 €0,50/x
okt.
					
					

Gezellig chillen met je vrienden/vriendinnen,
muziek luisteren, dansen, kletsen.
p.knijn@netwerkhoorn.nl 		

De Huesmolen 0229-234390
Filmkids (8-12 jr)

di. 15.30-17.00

€25/5x

najaar

Leer filmen en monteren in iMovie.

Huiswerkbegeleiding
di. 15.00-17.00
€10/6mnd okt.
					

Een rustige plek om je huiswerk te maken en
onder begeleiding leren (plannen).

Kidsclub (4-12 jr)
do. 14.30-16.00 €0,50/x
okt.
					

Leuke, creatieve en sportieve activiteiten,
zowel binnen als buiten.

Kinderdisco (4-9 jr)
vr. 19.00-20.30
€1/x
sept.
					

Maandelijks lekker dansen met je vriendjes
en vriendinnetjes.

Meidenmiddag (8-13 jr)

di. 15.30-17.00

gratis

okt.

Gezellig kletsen, lachen, knutselen, etc.

Whizzkids (8-12 jr)

vr. 15.30-17.00

€12,50/4x

najaar

Leer je eigen games programmeren.

De Kreek / Zwaag
Club Festo tienerdisco
vr. 19.30-22.00
€2/x
4 okt.
(10-14 jr) 				

Maandelijks in Manifesto, ook geschikt voor
klassenfeesten. h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl

Halloween kinderdisco
vr. 19.00-21.00
€2/x
okt.
(7-12 jr)				

Exacte datum volgt via website.
h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl

Kidsclub (4-9 jr)
wo. 14.00-15.30 €1/x
4 sept.
					
					

Leuke, creatieve en sportieve activiteiten,
zowel binnen als buiten.
h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl

Meidenclub (10-14 jr)
wo. 15.15-17.00 gratis
4 sept.
					
					

Chillen met je vriendinnen en meidendingen
doen. Er is altijd een sociaal werker aanwezig.
h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl

Tienerinloop (10+)
di/do.
gratis
3 sept.
		
15.15-18.15		
5 sept.
					

Chillen met je vrienden/vriendinnen, muziek
luisteren, rappen. Er is altijd een jongerenwerker
aanwezig. A. Choukair, 06-36303292.

Vakantiespelen (4-12 jr)
ma. 11.00-15.00 gratis
21 okt.
					

Elke eerste maandag van de herfst-, kerst- en
voorjaarsvakantie in sporthal De Kreek.

Zomervakantiespelen
(4-12 jr)

ma. 11.00-15.00

gratis

6 juli 2020

Eerste maandag van de zomervakantie.

De Zaagtand 0229-855700
Hoorns kinderkoor

di. 16.00-17.15

€20/20x

10 sept.

Samen met andere kinderen zingen in een koor.

Huiswerkbegeleiding
		

di./do.
15.00-17.00

€10/p.
6 mnd

10 sept.
12 sept.

Een rustige plek om je huiswerk te maken en
onder begeleiding leren (plannen).

Jongereninloop (tot 18 jr) ma./do.
gratis
2 sept.
		
19.30-22.00		
5 sept.
					
					

Jongeren kunnen elkaar ontmoeten, activiteiten
organiseren en praten met de jongerenwerkers
over o.a. social media, school, werk en privé. J.
Saccal, 06-22929770, A. Karabulut, 06-39854598

Meer informatie over de activiteiten kun je vinden op www.netwerkhoorn.nl
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Jeugd/jongeren

Activiteit

Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

Kidsclub (4-10 jr)
wo. 14.30-16.00 gratis
11 sept.
					

Leuke, creatieve en sportieve activiteiten,
zowel binnen als buiten.		

Kinderkook Café (9-12 jr) di. 16.00-18.00
€30/6x
8 okt.
					

Kinderkoks kunnen leren koken en nieuwe
recepten ontdekken.

Schaakclub

G. Provoost, 216907		

ma. 16.00-17.00

€4,75/mnd 9 sept.

Tekenen/schilderen
di. 16.00-17.30
€35/6x
17 sept.
(6-12 jr) 				

Een leuke cursus om je creativiteit te
ontwikkelen.

Grote Waal 0229-280940
Jongereninloop (14-18 jr) wo./vr.
gratis
4 sept.
		
19.00-22.00		
6 sept.
					
					
					

Jongeren kunnen elkaar ontmoeten,
activiteiten organiseren en praten met de 		
jongerenwerkers over o.a. social media,
school, werk en privé. J. Saccal, 06-22929770,
A. Karabulut, 06-39854598 		

Kickboksen (12-23 jr)
wo. 17.00-19.00 €1/x
4 sept.
					

Leren samenwerken dmv kickboksen.
A. Karabulut, 06-39854598		

Kidsclub (4-9 jr)
wo. 14.30-16.00 €0,50/x
11 sept.
					

Leuke, creatieve en sportieve activiteiten,
zowel binnen als buiten. 		

Meideninloop (10-14 jr)
do. 14.00-17.00 gratis
5 sept.
					
					
					

Gezellig met je vriendinnen kletsen, muziek
luisteren, dansen en meidendingen doen.
J. Saccal, 06-22929770,
A. Karabulut, 06-39854598

Tienerinloop (10-14 jr)
wo. 14.00-17.00 gratis
11 sept.
					
					

Gezellig chillen, gamen, rappen, tafelvoetballen met je vrienden en vriendinnen. J. Saccal,
06-22929770, A. Karabulut, 06-39854598		

Zaalvoetbalinloop (16+)
di. 19.00-20.30
€1/x
3 sept.
					

Verbinden van jong en oud(er) dmv sport.
A. Choukair, 06-36303292		

Kersenboogerd 0229-219966
Buurtkameraadje (9-16 jr) ntb
gratis
ntb
					

Voor meer of andere steun aan kinderen die
thuis en school hen niet kan bieden.

Club Festo Tienerdisco
vr. 19.30-22.00
€2/x
4 okt.
(10-14 jr)				
					

Maandelijks tienerfeest in Manifesto.
www.manifesto-hoorn.nl. Ook geschikt voor 		
klassenfeesten. h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl

Huiswerkbegeleiding
wo. 15.30-17.00 €10/6 mnd ntb
					
					
					

Een rustige plek om je huiswerk te maken en
onder begeleiding leren (plannen). Voor
leerlingen vanaf groep 5 van de basisschool en
voortgezet onderwijs.

Jonge Mama Café
wo. 16.00-19.00 gratis
4 sept.
					
					
					

Jonge moeders tot 23 jaar kunnen ervaringen
uitwisselen en deelnemen aan activiteiten, 		
workshops en cursussen. Er is altijd een
kinderoppas aanwezig. Aanmelden is verplicht.
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Peuters/kleuters

Activiteit

Dag/tijd

Kosten

Jongereninloop (11-16 jr) wo/do/vr.
gratis
		
15.00-18.00		
				

Jeugd/jongeren

Startdatum (Contact)informatie
28 aug.
29 aug.
30 aug.

Chillen met je vrienden/vriendinnen, muziek
luisteren, rappen, gamen, poolen. Er is altijd
een jongerenwerker aanwezig.

Kidsclub
wo. 14.30-16.00 €0,50/x
2 okt.
					

Leuke, creatieve en sportieve activiteiten,
zowel binnen als buiten.		

Kinderkook Café

Samen leren koken.		

di. 15.45-17.45

€40/10x

okt.

Koken met jongeren (14 jr+) ntb
gratis
ntb
					

Aanmelden bij jongerenwerker N. Uad,
06-85281664. Start bij voldoende animo.

Rapworkshop
ntb/
gratis
ntb
		
op inschrijving			
					

Les van een professionele rapper in het
verwoorden van gevoelens en maatschappelijke
thema’s. J. Lashley, 06-29032991		

Straight Barz
ntb/
gratis
ntb
		
op inschrijving			
					

Inloop waarbij jongeren met een raptalent een
podium krijgen om met een producer een sessie
(liedje) op te nemen. J. Lashley, 06-29032991

Tekenen & schilderen

do. 15.30-17.00

€40/10x

okt.

Ontdek je creatieve talent.			

Toveren met techniek

di. 16.00-17.30

€37/10x

okt.

Timmeren, zagen en nog veel meer.		

Zaalvoetbal
di. 15.00-18.00
gratis
27 aug.
					

Zaalvoetbal voor jongeren in de Adoshal,
N. Uad, 06-85281664		

Zwerfboeken
ma. t/m vr.
gratis
nvt
					
					
					

Heb je boeken waarvan je vindt dat een ander
dit ook moet lezen? Lever je boeken dan in bij
het zwerfboekenstation en neem een ander
boek te leen mee.

Overige activiteiten (verhuur)
Activiteit
Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

De Zaagtand 0229-855700
Jeugdbridge (9-21 jr)
di. 16.00-17.30
€25/12x
17 sept.
					

De eerste les is gratis. Theo Remmerswaal,
06-21270417, theo.remmerswaal@kpnmail.nl

Veron afdelingsavond
di. 20.00-23.00
gratis
17 sept.
					
					

Voor rijksgelicenseerde radiozendamateurs en
zij die dat willen worden. Elke derde dinsdag
van de maand behalve juni t/m augustus.

Kersenboogerd 0229-219966
Gitaarles

di/wo/zie website ntb

Musicalgroepen Kzing

do/zie website

ntb

zie website 29 aug.

www.muziekschoolboedijn.nl
info@kzing.nl. 234141

Remedial teaching/bijles/ di/wo
ntb
zie website
studiebegeleiding				

Individuele hulp voor leerlingen met lees-, 		
spelling- en rekenproblemen. www.kjptalent.nl

Rots en Watertraining
di/wo
€175/8x
zie website
					

Leer om op een goede manier voor jezelf op
te komen. www.kjptalent.nl

Meer informatie over de activiteiten kun je vinden op www.netwerkhoorn.nl
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Volwassenen

4

18

Volwassenen

Activiteit

Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

De Cogge 0229-238546
Breien en haken
ma. 13.30-16.00 €1,50/x
2 sept.
					

Werken aan je eigen brei- of haakwerk.
Eigen materiaal mee.

Buurten in De Cogge
do. 10.00-12.00
			

Wil je meer contact met buurtbewoners of
heb je een vraag? Kom dan gerust eens langs.

eerste kopje 5 sept.
koffie gratis		

Contactgroep
wo. 13.30-16.00 €1,50/x
4 sept.
					
					

Bespreken van diverse onderwerpen met
buurtbewoners met verschillende culturele
achtergronden.

Creatieve kaartclub
ma. 09.30-12.00 €2,50/x
2 sept.
					

Elke week wordt er een andere kaart gemaakt,
materialen liggen klaar.

Eettafel
do. 17.30-19.30 €7,50/x
26 sept.
					
					
					

Samen in een gemoedelijke sfeer eten.
Elke laatste donderdag van de maand,
aanmelden tot dinsdag 16.30 uur via
cogge@netwerkhoorn.nl.

Nederlands praten voor
do. 13.10-15.10 €30/10x
sept.
beginners				

Nederlands leren schrijven en praten met de
Delfse methode.

Onvergetelijke
vr. 10.00-13.00
€5/x
ntb
ontmoetingen				
					

Ontmoetingsactiviteit voor mensen met
geheugenverlies (en partner).
Nanda Leeuw, 855700

Taalmaatjes
ntb
gratis
ntb
					
					

Nederlandse vrijwilligers worden gekoppeld
aan anderstaligen om samen de Nederlandse
taal te oefenen.

Vrouwengroep Morena
di. 10.30-13.00
gratis
3 sept.
					
					

Een gezellige ochtend voor vrouwen met
verschillende culturele achtergronden.
Karmen Read, 842129

Wijkinfopunt
ma. 09.30-11.30 gratis
nvt
					
					

Hulp bij het invullen van formulieren en het
verzorgen van brieven voor verschillende
organisaties.

De Huesmolen 0229-234390
60+ fit (MBVO)
do. 13.30-14.30 €10/p.mnd 5 sept.
		
do. 14.30-15.30			
					
					

Met verschillende oefeningen het lichaam
soepel houden, er wordt rekening gehouden
met de mogelijkheden van de deelnemers.
Annet Caspers, 0229-501697

Kleding- en
za. 11.00-14.00
€3,50/
19 okt. en 14 mrt
speelgoedmarkt 		
p.tafel		
					
					

Zelf kleding en/of speelgoed, spellen en/of 		
boeken verkopen. Overgebleven spullen mag
je achterlaten voor de kinderkledingbank. 		
kledingmarktrisdam@netwerkhoorn.nl

Koersbal
di. 14.00-16.00
€8,50/p.mnd 3 sept.
		
wo. 10.00-12.00		
4 sept.
					

Koersbal is zeer geschikt voor senioren die
naast eenvoudig en rustig bewegen, ook van
een beetje wedstrijdspanning houden.

Koffie- en
di. 10.00-12.00
gratis entree 3 sept.
ontmoetingsochtend 				
					

Wil je meer contact met buurtbewoners?
Kom dan gerust eens langs. Onze vrijwilligers
staan voor je klaar.

Nederlandse praatgroep
vr. 09.30-11.00
€15/10x
6 sept.
					

Nederlands praten in een groepje over
verschillende onderwerpen.

Meer informatie over de activiteiten kun je vinden op www.netwerkhoorn.nl
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Volwassenen

Activiteit

Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

Quilt Bee
wo. 09.30-12.00 €30/5 mnd 4 sept.
					

Werken aan eigen quilt werkstuk, met eigen
materiaal. T. Deinum-Angenent, 06-22381468

Seniorencircuit
do. 14.00-16.00 €5/x
12 sept.
					
					

Om de week een interessante lezing, een
boeiend reisverhaal, een informatieve middag
of een uitstapje in Hoorn.

Spelletjesmiddag

Samen verschillende spellen spelen.

wo. 13.30-16.30

€1/p.mnd

4 sept.

Taalmaatjes
ntb
gratis
ntb
					
					

Nederlandse vrijwilligers worden gekoppeld
aan anderstaligen om samen de Nederlandse
taal te oefenen.

Wenskaarten maken
wo. 09.00-11.00 €10/10x
11 sept.
					

Eigen wenskaart maken met eigen materiaal.
Meer informatie bij kunstmarjo@gmail.com

De Kreek / Zwaag
Klaverjassen

wo. 13.30-17.00

gratis

4 sept.

Om de week. 845130

Ouder & kind muziek/dans ntb
ntb
ntb
					

Datum en tijd nog niet bekend.
h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl

Ouder & kindochtend
vr. 09.30-11.00
€1,50/x
6 sept.
					
					
					

Een ontmoetingsochtend voor (groot)ouders
met kinderen van 0-4 jaar. Kinderen kunnen 		
samen spelen terwijl (groot)ouders gezamenlijk
koffie/thee drinken en ervaringen uitwisselen.

Quilt Bee
wo. 19.30-22.00 ntb
sept.
					
					
					

In een ontspannen sfeer werken quiltsters aan
hun eigen werk en adviseren en helpen elkaar
hierbij. R. Clay- Nederpelt, 06-53915553 of
r.clay@gmail.com		

De Zaagtand 0229-855700
Bewegen voor vrouwen
		
		

di. 09.00-10.00
€10/12x
wo. 09.00-10.00		
vr. 10.30-11.30
€25/15x

3 sept.
4 sept.
6 sept.

Wekelijks op een plezierige manier
de conditie op peil houden.

Biljarten
		

do. 13.00-16.00 €30/p.jr
do. 19.00-23.00		

5 sept.

Nieuwe groepen zijn welkom.

Bingo
		

do. 13.30-15.30
zo. 13.30-15.30

12 sept.
15 sept.

Elke tweede donderdag van de maand.
Elke derde zondag van de maand.

€0,50/p.
kaart

Buurtrestaurant
do. 12.30-14.00 €5/x
12 sept.
					

Donderdag om de week. Samen genieten van
een tweegangendiner.

Café Maroc

vr. 19.00-00.00

gratis

Ontmoetingsavond voor mannen.

Conditietraining
mannen 50+

wo. 09.00-10.00
wo. 10.00-11.00

€10/p.mnd 4 sept.

Koen Wieffering, 06-21826841

Dansmiddag

zo. 14.00-17.00

€3,50/x

Elke derde zondag van de maand.
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6 sept.

15 sept.

Volwassenen

Activiteit

Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

Fietscursus

do. 15.00-17.00

€30/10x

ntb

Leslocatie Horizon College.

Gymnastiek
ma. 19.30-20.30 € 12,50/10x 2 sept.
					
					

Voor iedereen die op een ontspannen manier
zijn/haar conditie op peil wil houden.
F. Blokdijk/A. Pontvuyst, 211400.

Gymnastiek
		

do. 09.00-10.00 €10/p.mnd 5 sept.
do. 10.00-11.00			

Voor iedereen die op een ontspannen manier
zijn/haar conditie op peil wil houden.

Klaverjassen

di. 13.30-16.45

€5,50/p.mnd 3 sept.

S. Keizer, 06-45141400

Linedance

ma. 14.00-15.30

€10/p.mnd 2 sept.

Dansen op moderne countrymuziek.

Low Impact wandelgroep

ma. 14.00-15.30

gratis

2 sept.

Gezellig samen wandelen.

60+ fit (MBVO)
		
		
		

ma. 10.00-11.00 €10/p.mnd
ma. 11.00-12.00 		
di. 12.45 13.45		
di. 13.45-14.45		

2 sept.
2 sept.
3 sept.
3 sept.

Het lichaam soepel houden dmv oefeningen.

4 sept.

Leren Nederlands praten.

Nederlands praten
wo. 10.00-11.30
			

€10/
p. 3 mnd

Open atelier
do. 09.30-12.00 €1,50/x
5 sept.
					
					

Inloop voor creatieve wijkbewoners. Ieder
werkt aan een eigen creatie en men helpt
elkaar. Marry Bos, 214372

Repair Café
wo. 09.30-11.30 vrijwillige
4 sept.
		
do. 19.00-21.00 bijdrage
6 sept.
					
					
Schoorkoor
ma. 13.15-15.00 €50/6 mnd 2 sept.

Elke eerste woensdag van de maand.
Elke derde donderdag van de maand.
Samen met ervaren reparateurs je kapotte 		
spullen repareren.
schoorkoor@gmail.com

Sjoelen
zo. 13.30-16.30
€2,50/x
15 sept.
					

Elke derde zondag van de maand.
B. Lakeman, 218312

Studiekring Kunst en
maatschappij

D. Kamstra, 218262

do. 09.30-12.00
vr. 09.30-12.00

€105/15x

ntb

Taalmaatjes
ntb
gratis
gratis
					
					
Tweedehands
kledingwinkel Doe Wat
		
		

ma. 13.00-16.00 gratis entree
wo. 10.00-16.00		
do. 10.00-16.00		
vr. 10.00-13.00		

Volksdansen

do. 13.30-15.00

2 sept.
4 sept.
5 sept.
6 sept.

€10/p.mnd 3 okt.

Wijkinfopunt
di. 10.00-12.00
gratis
3 sept.
					
					

Nederlandse vrijwilligers worden gekoppeld
aan anderstaligen om samen de Nederlandse
taal te oefenen.
Inkoop en verkoop van tweedehands kleding.

Traditionele dansen.
Hulp bij het invullen van formulieren en het 		
verzorgen van brieven voor verschillende 		
organisaties.

Meer informatie over de activiteiten kun je vinden op www.netwerkhoorn.nl
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Volwassenen

Activiteit

Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

Grote Waal 0229-280940
Beelden maken
do. 13.00-16.00 €1,50/x
5 sept.
‘De Steenhoorn’				

Zelfstandig werken met eigen materialen, op
eigen niveau.

Breien voor Roemenië
wo. 10.00-12.00 gratis
4 sept.
					
					

Dames breien voor een goed doel. Heb je
bollen over, dan kun je deze doneren bij het
wijkcentrum.

Buurmaatjes
ntb
gratis
ntb
(project Stand-by) 				
					

Vrijwilligers helpen bewoners bij het vinden
van dagelijkse routine en bieden
een luisterend oor.

Buurtrestaurant
do. 12.15-13.30 €5/x
12 sept.
					

Ontmoet andere wijkbewoners onder genot
van een tweegangenmenu.

Eettafel
vr. 17.00-19.00
€7,50/x
20 sept.
					
					

Voor iedereen die het gezellig vindt om samen
te genieten van een driegangenmenu.
Reserveren tot woensdag 13.00 uur.

Essentiele therapie en
vr. 09.30-11.30
€9/x of
6 sept.
Meditatie 		
€22,50/3x		
					

Meer bewustzijn en bestuurskracht, dmv
oefeningen, visualisaties en meditatie.
Gaitrie Jipat, 06-19495729

Kunstzinnig
di. 09.30-12.00
€1,50/x
10 sept.
					

Zelfstandig werken met eigen materialen.
R. Deckers, twins@quicknet.nl

Naai inloop
		

Zelfstandig werken met eigen materialen, op
eigen niveau.

ma/do/vr.
gratis
2/5/6 sept.
10.00-12.00 			

Nederlandse les
ma. 19.00-21.00 €30/10x
2 sept.
		
wo. 19.00-21.00		
4 sept.
					

Beginnersgroep.
Gevorderdengroep. Tussentijds instromen is
niet mogelijk.

Nederlands Praten
do. 12.00-14.00 €15/10x
5 sept.
					

Beginners- en gevorderdengroep. Gratis
kinderoppas.

Ouder & kindochtend
do. 10.30-12.00 €1,50/x
29 aug.
					
					
					

Een ontmoetingsochtend voor (groot)ouders
met kinderen van 0-4 jaar. Kinderen kunnen
samen spelen terwijl (groot)ouders gezamenlijk
koffie/thee drinken en ervaringen uitwisselen.

Planmaatjes
ntb
gratis
ntb
(project Stand-by) 				
					

Vrijwilligers helpen bewoners bij het
overzichtelijk maken van de financien, het op
orde brengen van de administratie en post.

Repair Café
di. 13.30-15.30
gratis
3 sept.
					

Samen met ervaren reparateurs je 		
kapotte spullen repareren.

Ruilwinkel
		

Ruilen van tweedehands kleding voor alle 		
leeftijden.

ma/do/vr.
gratis
2/5/6 sept.
10.00-12.00 			
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Volwassenen

Activiteit

Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

Schilderen en Tekenen
wo. 10.00-12.00 €1,50/x
4 sept.
					
					
Sporten voor vrouwen
wo. 10.00-11.00
			

Zelfstandig werken met eigen materialen, op
eigen niveau. Lucia Spitteler, 244121 en
Elvira Kneefel, 271683

€1/x of
2 sept.
Werken aan je conditie op lekkere muziek. 		
€10/12x 			

Taalmaatjes
ntb
gratis
ntb
					
					

Nederlandse vrijwilligers worden gekoppeld
aan anderstaligen om samen de Nederlandse
taal te oefenen.

Wandelgroep vrouwen

Elke week samen wandelen en bijkletsen.

wo. 18.30-19.30

gratis

4 sept.

Wijkinfopunt
wo. 10.00-12.00 gratis
4 sept.
					
					

Hulp bij het invullen van formulieren en het 		
verzorgen van brieven voor verschillende 		
organisaties.

Kersenboogerd 0229-219966
Budget koken
vr. 10.30-13.00
€47,50/7x
				

20 sept.
en 14 feb.

Om de week met een klein budget 		
lekkere gerechten maken.

Buurmaatjes
ntb
gratis
ntb
(project Stand-by) 				
					

Vrijwilligers helpen bewoners bij
het vinden van dagelijkse routine en bieden
een luisterend oor.

Cursus Klusjes in huis
do. 12.30-14.00 €30/5x
5 sept.
					
					

Cursus waarbij aandacht wordt besteed aan 		
kleine klusjes zoals stekkers repareren, gaatjes
boren, etc. De cursisten bepalen het programma.

Eettafel
vr. 18.00-19.30
€7,50/x
13 sept.
					
					
					

Maandelijks voor iedereen die gezellig met
elkaar wil genieten van een driegangendiner.
Reserveren en betalen kan tot woensdag
13.00 uur bij de balie.

Groene Cirkel
(tweedehands
kinderkleding winkel)

di/do/wo.
gratis
27 aug.
09.00-11.00
entree 		
wo/vr. 13.00-15.00			

Tijdens de openingstijden kun je kleding en 		
speelgoed kopen en inbrengen.

Kinderoppas
ma t/m do.
gratis
2 sept.
		
09.00-11.30 			
					

Wanneer je deelneemt aan een activiteit van
Stichting Netwerk kun je gebruik maken van
de kinderoppas. Aanmelden is verplicht.

Koffieochtend
wo. 10.00-11.30 gratis
ntb
					

Wekelijkse ontmoetingsochtend voor
wijkbewoners, eerste kopje koffie/thee is gratis.

Leestafel
ma t/m vr.
gratis
nvt
					

Dagelijks de krant of een tijdschrift lezen in
het wijkcentrum.

Naaicursus
ma. 09.00-11.30
			

Twee maal 10 lessen waarbij de
moeilijkheidsgraad oplopend is.

€30/10x
€35/10x

7 okt.
6 jan.

Meer informatie over de activiteiten kun je vinden op www.netwerkhoorn.nl
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Volwassenen

Activiteit

Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

Nederlandse taalles
beginners
gevorderden

ma. 09.00 -11.00 €30/10x
ma. 19.00-21.00		

7 okt., 6 jan.
en 23 mrt.

Tussentijds instromen is niet mogelijk.

Nederlandse taalles
wo. 09.00-11.00 €30/10x
				

9 okt., 8 jan.
en 25 mrt.

Tussentijds instromen is niet mogelijk.

Nederlands Praten
di. 09.30-11.00
€10/10x
8 okt.
		
do. 12.30-14.00			
					

Samen oefenen met praten over dagelijkse
situaties. Het is wel een vereiste dat je de taal
iets spreekt.

Onvergetelijke
di. 10.00-13.00
€5/x
27 aug.
Ontmoetingen 				
					

Ontmoetingsactiviteit voor mensen met
geheugenverlies (en partner). Nanda Leeuw, 		
855700.

Ouder & kindochtend
di/do.
€1,50/x
3 sept.
		
09.30-11.30
strippenkaart
			
€7/5x		
					

Ontmoetingsochtend voor (groot)ouders met
kinderen van 0-4 jaar. Kinderen kunnen samen
spelen terwijl (groot)ouders gezamenlijk koffie/
thee drinken en ervaringen uitwisselen.

Planmaatjes
ntb
gratis
ntb
(project Stand-by) 				
					

Vrijwilligers helpen bewoners bij het
overzichtelijk maken van de financien, het op
orde brengen van de administratie en post.

Repair Café
wo. 10.00-12.00 gratis
11 sept.
					
					

Elke tweede woensdag van de maand samen
met ervaren reparateurs je kapotte spullen
repareren.

Rommelmarkt
najaar
voorjaar

Zelf spullen verkopen? Kijk voor het reserveren
van een tafel op www.netwerkhoorn.nl.

zo. 11.00-14.00
zo. 11.00-14.00

gratis
entree

3 nov.
22 mrt.

Taalmaatjes
ntb
gratis
ntb
					
					

Nederlandse vrijwilligers worden gekoppeld
aan anderstaligen om samen de Nederlandse
taal te oefenen.

Wenskaarten maken
wo. 09.00-12.00 €1,50/x
28 aug.
					
					
					

Inloop (begeleiding aanwezig). Specialiteit
3D-kaarten maken. Eenmaal per maand wordt
er klassikaal een kaart gemaakt. Materialen
zelf meenemen. Aanmelden is verplicht.

Wijkinfopunt
		
		

Hulp bij het invullen van formulieren en het
verzorgen van brieven voor verschillende 		
organisaties.

ma. 13.00-16.00 gratis
26 aug.
di t/m do. 			
09.30-11.30			

Zwerfboeken
ma t/m vr.
gratis
ntb
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Heb je boeken waarvan je vindt dat een ander
dit ook moet lezen? Lever je boeken dan in bij
het zwerfboekenstation en neem een ander
boek te leen mee.

Volwassenen

Overige activiteiten (verhuur)
Activiteit
Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

De Cogge 0229-238546
Algemene Computerclub za. 10.00-17.00
€30/10x
14 sept.
Hoorn (ACH) 				

Hulp bij problemen met computers en/of
laptop. www.ach-hoorn.nl

De Huesmolen 0229-234390
Afvallen Zonder Lijnen
vr. op afspraak
€85/zie
zie website
			
website		
					
					
					

Maandelijks persoonlijke begeleiding.
Combinatie van de Auriculo-therapie
(acupunctuur in de oren) en een kleine
aanpassing van je leefstijl.
www.makeiteasy.nl. Consult €40.

Cursussen Spaans
di/wo/do/zie
zie website 19 sept.
		
website			
					

Spaans leren voor beginners en gevorderden
bij La Academia: ¡ponte en marcha y
apúntate! www.laacademia.nl

Franse cursussen
ma t/m do/
€170
17 sept.
		
ntb			
					

Van beginners tot vergevorderden. Kleine 		
groepen (max. 14 personen) met nadruk op
het spreken. www.afpb.nl of 0229-232064.

Fries toneel, cabaret,
vr/za. 20.00-23.00 leden €2,50/ diverse data
zang, muziek en/of lezing		
niet leden		
			
€10

Culturele activiteiten in de Friese taal.
0227-501050 of 0229-234012.

Klaverjasclub 50+

di. 13.30-16.30

€8/p.mnd

3 sept.

Dhr. Blijlevens, 06-15107998.

Klaverjasvereniging Klaver di. 20.00-23.00

€8/p.mnd

3 sept.

T. Goedhart, 0229-591230.

Kunst en Cultuurcursus
wo. 19.30-21.30 €409/26x
18 sept.
		
do. 10.00-12.00 €248/13x
19 sept.
					
					

Brede Kunst en Cultuurcursus die voornamelijk
inzoomt op 1860-1880, met o.a. geschiedenis,
schilderkunst, filosofie, beeldhouwkunst,
literatuur en muziek. info@instituutdante.nl

Moeiteloos Stoppen met vr. op afspraak
€170
zie website
Roken				
					

Maandelijks persoonlijke begeleiding.
Auriculo-therapie (acupunctuur in de oren). 		
Levenslang garantie. www.makeiteasy.nl

MSX

Data en informatie clubdagen: www.msxwf.nl

za. 11.30-16.00

€2/x

28 sept.

Senioren Zangersdag
wo. 10.00-16.00 gratis
16 okt.
					
					

Voor de 40e keer de Senioren Zangersdag:
luisteren naar en meezingen met koren en
intermezzzo’s. www.seniorenzangersdag.nl

Tai Chi Tao Qigong
di. 09.30-11.00
€5/x
10 sept.
					
					
					

Ontspannen en kracht opdoen tegelijk.
Eenvoudige oefeningen die je helpen om
lichaam en geest in balans te brengen.
www.qigong-hoorn.nl of Natalie, 06-45244451

Meer informatie over de activiteiten kun je vinden op www.netwerkhoorn.nl
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Volwassenen

Overige activiteiten (verhuur)
Activiteit
Dag/tijd
Werelddansen bij Koftos
di/wo.
		
20.00-22.00
			

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

€164
3/4 sept.
€197/combi		
zie website

Dé werelddansvereniging voor Grenzeloos 		
Bewegen. www.koftos.nl, info@koftos.nl

Yoga
di/wo/do/ntb
zie website zie website
					
					
					

Yoga Praktijk John Moeijes gebaseerd op de
techniek en de precisie van de Iyengar Yoga.
0229-243307, info@yogalessen.nl,
www.yogalessen.nl

Yoga
di. 09.00-10.30
€10/p. wk 3 sept.
		
di. 10.30-12.00			
					
					

Extra aandacht voor het oplossen van
spanning in nek, schouders en rug. Rietje
Rustenburg 0227-542842, rustenburgrietje@
hotmail.com, www.yogahoorn.nl

De Zaagtand 0229-855700
Argentijnse tango

di. 20.00-21.30

€48/6x

3 sept.

Proefles 3 sept. www.tangoCuerno.nl

Argentijnse Tango
vr. 19.30-23.00
€80/6x
30 aug.
					
					
					

Onder leiding van professionele dansleraren 		
ervaar je de essentie van het tangodansen.
Gratis proefles. Instappen kan op elk moment.
www.tango-portenas.com.

Biodanza
ma. 20.00-22.00 €15/x
zie website
					
					
					

Op inspirerende muziek je lijf in beweging 		
brengen; het is een soort mindful of
meditatieve dansvorm. yvonnebiodanza@
gmail.com, www.biodanza-levensdans.nl

Bloemschikken voor
di. 20.00-22.00
€80/8x
10 sept.
gevorderden				
					
					

Maandelijks. Paulien Out (bloemsierkunstenaar)
06-51147987, paulien.out@quicknet.nl.
Graag zelf een ondergrond, bloem, blad en 		
takmaterialen meenemen.

Dansen met Parkinson
wo. 11.15-12.15 €150/10x
28 aug.
					
					
					

Speciale danslessen voor mensen met
Parkinson. Iedereen kan meedoen ongeacht 		
leeftijd of conditie. www.meerdandans.nl,
info@meerdandans.nl

Franse Taal en Cultuur
		

Professioneel semi privéles (groepen van
max 6). www.connexionfrance.nl

do. 19.00-22.00 zie website 29 aug.
vr. 09.00-17.00		
30 aug.

Haakcafé Hoorn
do. 19.00-22.00 gratis
ntb
					

Elke tweede donderdag van de maand.
Neem je eigen haakwerk mee.

Kunst- en
vr. 13.30-15.15
€175/10x
27 sept.
cultuurgeschiedenis 				

De inhoud wordt via de site bekend gemaakt.
Niet in de herfstvakantie.

Qi Gong lessen
wo. 19.00-20.00 zie website zie website
					

www.acupunctuurcentrum-hoorn.nl.
Graciano Cabrita da Palma, 06-28161204

2626 | www.netwerkhoorn.nl

Volwassenen

Overige activiteiten (verhuur)
Activiteit
Dag/tijd
Salsa danslessen

wo. 19:30-21.00

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

€70/8x

4 sept.

www.salsa2impress.nl

Spaanse taal
zie website
zie website zie website
					
					
					

Spaans leren bij La Academia. Filmavonden,
theater, (kook)workshops, elke maand
Intercambio-café en elk jaar studiereis naar
Spanje. www.laacademia.nl

Tekenen en schilderen
		

Nuray Atas, info@nuray.nl, 06-18520060,
www.nuray.nl

ma. 09.30-12.00 €125/14x
16 sept.
ma. 13.00-15.30			

Verlichting
wo. 10.00-12.00 €80/8x
ntb
					
					

Deze workshop behandelt het begrip
Verlichting zoals dat in het boeddhisme wordt
gehanteerd. D. Kamstra, 218262.

Veron afdelingsavond
di. 20.00-23.00
gratis
17 sept.
					
					

Voor rijksgelicenseerde radiozendamateurs en
zij die dat willen worden. Elke derde dinsdag
van de maand behalve juni t/m augustus.

Vrouwen bridgeclub

otwedde@zonnet.nl

wo. 10.00-12.30

ntb

11 sept.

Grote Waal 0229-280940
Acu Yoga
wo. 09.00-10.15 €99/13x
18 sept.
					
					

Dmv oefeningen moeiteloos leniger worden.
Proefles €10.
www.vitaliteitsmassage.nl/acu-yoga.php

Broadway
do. 20.00-22.30 €18/p.mnd 5 sept.
					

Zingen onder leiding van dirigent
Patrice van Opstal, www.broadwayhoorn.nl.

Creatief voor volwassenen do. 13.30-15.30 €75/10x
3 okt.
					
					
					

Leren schoonschrijven met historische
lettervormen en verwerken naar eigentijdse 		
werkstukken. Opgave via mail.
Tonykarsten@quicknet.nl of 0228-583077.

Melt Yoga
di. 09.00-10.15
€99/13x
17 sept.
					
					

Verhelpen van lichamelijke ongemakken zoals
(chronische) pijn en stijfheid, spanning en stress.
www.vitaliteitsmassage.nl/melt-methode.php

Musicalvereniging
ma. 20.00-22.30 €393,50/
zie website
Westend		volwassenen 		
			
€293,90/ 		
			
jongeren

www.westendhoorn.nl, info@westendhoorn.nl.
Betalen met cultuurstrippenkaart is ook
mogelijk.

R.K. Gemengd Koor
ma. 19.45-21.15 €40/p.jr
ntb
					
					

Samen zingen in een koor. Voorzitter M.Baas,
06-40926948, secretaris M.Koolenbrander, 		
06-53404292.

TjillSkillz

Dans en theater voor jongeren, www.tjillskillz.nl

wo. 19.00-22.00

gratis

4 sept.

Meer informatie over de activiteiten kun je vinden op www.netwerkhoorn.nl
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UW NAVIGATOR
IN PRINTMEDIA
Met ons bereikt u meer

OP ZOEK NAAR EEN
GEZELLIG EN ACTIEF UITJE
VOOR HET HELE GEZIN?
Kom familiezwemmen! Samen met je
(klein)kinderen genieten in het water.
Kijk voor tijden op onze website
www.optisport.nl/waterhoorn
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Contact
De Factorij 34c
1689 AL Zwaag
0229 23 64 24
info@sprintprint.nl
Laat u inspireren
sprintprint.nl

Volwassenen

Overige activiteiten (verhuur)
Activiteit
Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

Kersenboogerd 0229-219966
Complete Vocal Technique ma. 18.00-22.00 zie website zie website
zangles 				

Bianca Obdam, www.cvt-zangles.nl,
06-55774877

Conversatie Frans
di. 13.30-15.00
€80/10x
1 okt. en
				
4 feb.
					

Op prettige en ontspannen wijze beter Frans
leren spreken. Basiskennis vereist.
M. Reus, 06-40070011

3-D snijwerk
		

di/do.
€57,50/5x 27 aug.
09.30-11.30 			

Lyda 0299-366852, Marianne 0299-674897

Fotoclub Zoemmm
wo. 20.00-22.00 €80/jr
4 sept.
					
					

Driewekelijks. www.fczoemmm.nl, Peter
Veldhuis, secretaris@fczoemmm.nl, Jack
Tensen, voorzitter, jack.tensen@gmail.com

Gitaarles
		

di/wo.
zie website ntb
zie website			

Gitaarles voor alle leeftijden.
www.muziekschoolboedijn.nl

Hoorns Byzantijns
Mannenkoor

di. 19.00-22.00

info@hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl

KBO Bingo
vr. 14.00-16.30
			

€180/jr

zie website

€1,75/
20 sept.
p.plankje 		

Iedere derde vrijdag van de maand.
Wil Visser, 239319

Klaverjasclub de Troef
do. 19.30-22.30 €7/p.mnd ntb
					

Mevr. G. Sprong, 06-25072143,
mevr. E. Brouwer, 06-21540769

KRS: klaverjas, rummikub, vr. 13.00-16.45
sjoelen

Thea Leonhardt, 06-14924804

€8/p.mnd

ntb

Muziekgroep
ma. 10.00-12.00 €1,50/x
16 sept.
					

Margriet, 06-21906321 of
viooltje1961@gmail.com

Pianoles
ma. zie website
zie website ntb
					

Pianoles voor alle leeftijden.
www.muziekschoolboedijn.nl

Popkoor Amuzement

Cursussen popkoor per thema.

wo. 20.00-22.00

€139/25x

okt.

Russisch voor beginners
ma. 19.00-20.45 €100/10x
7 okt.
					

I.Smerkis, 06-46908916,
inessa.dikkeboom@gmail.com

Salsa danslessen

www.salsa2impress.nl

ma. 20.00-22.00

€70/8x

2 sept.

Schilderen
do. 09.45-12.15 €120/11x
19 sept.
					

Laat je inspireren door kunstenaars.
www.inekewerkman.nl, 06-21525440

Schilderles
di. 12.30-15.00
€80/10x
ntb
					
					

Verschillende schilder-/tekentechnieken onder
begeleiding van een ervaren docente.
06-22048222

Seniorenkoor

www.muziekschoolboedijn.nl

di. 10.30-12.00

zie website ntb

Meer informatie over de activiteiten kun je vinden op www.netwerkhoorn.nl
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Volwassenen

Overige activiteiten (verhuur)
Activiteit
Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

Yoga Hatha
do. 19.00-20.30
			
			
			
			

€10/
5 sept.
wekelijks bij 		
betaling		
voor half		
jaar		

Speciale oefening voor het oplossen van
spanning en stress in het lichaam.
Rietje Rustenburg, 0227-542842,
rustenburgrietje@hotmail.com,
www.yogahoorn.nl

Werken met speksteen

ma. 09.00-12.00

€1,50/x

26 aug.

Marjan Baggen, 237711

Activiteit

Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie
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Senioren
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Volwassenen
Senioren

Activiteit

Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

De Cogge 0229-238546
Breien en haken
ma. 13.30-16.00 €1,50/x
2 sept.
					

Werken aan je eigen brei- of haakwerk.
Eigen materiaal mee.

Buurten in De Cogge
do. 10.00-12.00 gratis entree 5 sept.
					

Wil je meer contact met buurtbewoners of
heb je een vraag? Kom dan gerust eens langs.

Contactgroep
wo. 13.30-16.00 €1,50/x
4 sept.
					
					

Bespreken van diverse onderwerpen met
buurtbewoners met verschillende culturele 		
achtergronden.

Creatieve kaartclub
ma. 09.30-12.00 €2,50/x
2 sept.
					

Elke week wordt er een andere kaart gemaakt,
materialen liggen klaar.

Eettafel
do. 17.30-19.30 €7,50/x
26 sept.
					
					

Samen eten. Elke laatste donderdag van de
maand, aanmelden tot dinsdag 16.30 uur via
cogge@netwerkhoorn.nl.

Onvergetelijke
vr. 10.00-13.00
€5/x
ntb
ontmoetingen 				
					

Ontmoetingsactiviteit voor mensen met
geheugenverlies (en partner).
Nanda Leeuw, 855700

Vrouwengroep Morena
di. 10.30-13.00
gratis
3 sept.
					

Ochtend voor vrouwen met verschillende
culturele achtergronden. Karmen Read, 842129

Wijkinfopunt
ma. 09.30-11.30 gratis
nvt.
					

Hulp bij het invullen van formulieren en het
verzorgen van brieven voor organisaties.

De Huesmolen 0229-234390
60+ fit (MBVO)
do. 13.30-14.30 €10/p.mnd 5 sept.
		
do. 14.30-15.30			
					
					

Met verschillende oefeningen het lichaam
soepel houden, er wordt rekening gehouden
met de mogelijkheden van de deelnemers.
Annet Caspers, 0229-501697

Kleding- en
za. 11.00-14.00
€3,50/p.tafel 19 okt. en 14 mrt
speelgoedmarkt 				
					
					

Zelf kleding en/of speelgoed, spellen en/of
boeken verkopen. Overgebleven spullen mag
je achterlaten voor de kinderkledingbank.
kledingmarktrisdam@netwerkhoorn.nl

Koersbal
di. 14.00-16.00
€8,50/
3 sept.
		
wo. 10.00-12.00 p.mnd
4 sept.
					

Koersbal is zeer geschikt voor senioren die
naast eenvoudig en rustig bewegen, ook van
een beetje wedstrijdspanning houden.

gratis entree 3 sept.
Koffie- en
di. 10.00-12.00
ontmoetingsochtend 				

Meer contact met buurtbewoners? Kom dan
eens langs. Onze vrijwilligers staan voor je klaar!

Quilt Bee
wo. 09.30-12.00 €30/5 mnd 4 sept.
					

Werken aan eigen quilt werkstuk, met eigen
materiaal. T. Deinum-Angenent, 06-22381468

Seniorencircuit
do. 14.00-16.00 €5/x
3 okt.
					
					

Om de week een interessante lezing, een 		
boeiend reisverhaal, een informatieve middag
of een uitstapje in Hoorn.
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Volwassenen
Senioren

Activiteit

Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

Senioren Zangersdag
wo. 10.00-16.00 gratis
16 okt.
					

Voor de 40e keer de Senioren Zangersdag. 		
www.seniorenzangersdag.nl

Spelletjesmiddag

4 sept.

Samen verschillende spellen spelen.

ntb

Datum en tijd nog niet bekend. Hafsa
Abdellaoui, h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl

wo. 13.30-16.30

€1/p.mnd

De Kreek / Zwaag
(Groot)ouder & kind
ntb
ntb
muziek/dans			

(Groot)ouder &
vr. 09.30-11.00
€1,50/x
6 sept.
kindochtend				
					

Een ontmoetingsochtend voor (groot)ouders
met kinderen van 0-4 jaar. Kinderen spelen 		
terwijl (groot)ouders koffie/thee drinken.

Klaverjassen

Om de week. 845130

wo. 13.30-17.00

ntb

4 sept.

Quilt Bee
wo. 19.30-22.00 ntb
ntb
					
					

In een ontspannen sfeer werken quiltsters aan
hun eigen werk en adviseren elkaar. R. ClayNederpelt, 06-53915553, r.clay@gmail.com

De Zaagtand 0229-855700
Biljarten
		

do. 13.00-16.00 €30/p.jr
5 sept.
Gezellig met wijkbewoners biljarten.
do. 19.00-23.00				

Bingo
		

do. 13.30-15.30
zo. 13.30-15.30

€0,50/
p. krt

12 sept.
15 sept.

Elke tweede donderdag van de maand.
Elke derde zondag van de maand.

Buurtrestaurant

do. 12.30-14.00

€5/x

12 sept.

Om de week.

Conditietraining
mannen 50+

wo. 09.00-10.00 €10/p.mnd 4 sept.
Koen Wieffering, 06-21826841
wo. 10.00-11.00				

Dansmiddag

zo. 14.00-17.00

60+ fit (MBVO)
		
		
		

ma. 10.00-11.00 €10/p.mnd
ma. 11.00-12.00 		
di. 12.45-13.45		
di. 13.45-14.45		

Gymnastiek
		
		

ma. 19.30-20.30
do. 09.00-10.00
do. 10.00-11.00

€3,50/x

15 sept.

Elke derde zondag van de maand.

2 sept.
Het lichaam soepel houden dmv oefeningen.
2 sept. 		
3 sept. 		
3 sept.

€12,50/10x 2 sept.
€10/p.mnd 5 sept.
€10/p.mnd 5 sept.

Voor iedereen die op een ontspannen manier
zijn/haar conditie op peil wil houden.
F. Blokdijk/A. Pontvuyst, 211400. 		

Klaverjassen
di. 13.30-16.45
			

€5,50/
p.mnd

S. Keizer, 06-45141400

Linedance

ma. 14.00-15.30

€10/p.mnd 2 sept.

Dansen op moderne countrymuziek.

Low Impact wandelgroep

ma. 14.00-15.30

gratis

Gezellig samen wandelen.

3 sept.

2 sept.

Open atelier
do. 09.30-12.00 gratis
5 sept.
					
					
					

Inloop voor creatieve wijkbewoners. Ieder
werkt aan een eigen creatie en men helpt
elkaar. Zelf materiaal meenemen.
Marry Bos, 214372

Meer informatie over de activiteiten kun je vinden op www.netwerkhoorn.nl
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Senioren

Activiteit

Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

Schoorkoor

ma. 13.15-15.00

€50/p. 6 mnd 2 sept.

schoorkoor@gmail.com

Sjoelen
zo. 13.30-16.30
€2,50/x
15 sept.
					

Elke derde zondag van de maand.
B. Lakeman, 218312

Volksdansen

Traditionele dansen.

do. 13.30-15.00

€10/p.mnd 3 okt.

Kersenboogerd 0229-219966
Eettafel
vr. 18.00-19.30
€7,50/x
13 sept.
					
					

Maandelijks voor iedereen die wil genieten van
een driegangendiner. Reserveren en betalen kan
bij de balie tot woensdag 13.00 uur.

60+ fit
di. 12.30-13.30
€10/p.mnd 3 sept.
		
di. 13.30-14.30			
					

Dmv oefeningen het lichaam soepel houden.
Het plezier in bewegen staat centraal.
Hermia Lim-Park, 0229-212295

Groene Cirkel
		
		

di/do/wo.
nvt
27 aug.
09.00-11.00 			
wo/vr. 13.00-15.00			

Tijdens de openingtijden kun je kleding en 		
speelgoed kopen en inbrengen.

(Groot)ouder &
di/do.
€1,50/x
3 sept.
kindochtend
09.30-11.30
strippenkaart
			
€7/5x		
					

Een ontmoetingsochtend voor (groot)ouders
met kinderen van 0-4 jaar. Kinderen kunnen 		
samen spelen terwijl (groot)ouders gezamenlijk
koffie/thee drinken en ervaringen uitwisselen.

Koffieochtend
wo. 10.00-11.30
			

gratis
entree

28 aug.

Wekelijks behalve in de schoolvakanties.

Rommelmarkt
najaar
voorjaar

gratis
entree

3 nov.
22 mrt.

Zelf spullen verkopen? Kijk voor het reserveren
van een tafel op www.netwerkhoorn.nl.

Wenskaarten maken
wo. 09.00-12.00 €1,50/x
28 aug.
					
					
					

Inloop (begeleiding aanwezig). Specialiteit 		
3D-kaarten maken. Eenmaal per maand wordt
er klassikaal een kaart gemaakt. Materialen
zelf meenemen. Aanmelden is verplicht.

zo. 11.00-14.00
zo. 11.00-14.00

3434 | www.netwerkhoorn.nl

Volwassenen
Senioren

Overige activiteiten (verhuur)
Activiteit
Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

De Huesmolen 0229-234390
Studiekring Kunst en
maatschappij

do. 09.30-12.00 €105/15x
vr. 09.30-12.00		

ntb
D. Kamstra, 218262
		

Kersenboogerd 0229-219966
KBO Bingo
vr. 14.00-16.30
			

€1,75/
20 sept.
p. plankje 		

Iedere derde vrijdag van de maand.
Wil Visser, 239319

Klaverjasclub de Troef
do. 19.30-22.30 €7/p.mnd ntb
					

Mevr. G. Sprong 06-25072143,
mevr. E. Brouwer 06-21540769

KRS: klaverjas, rummikub, vr. 13.00-16.45
sjoelen

Thea Leonhardt, 06-14924804

€8/p.mnd

ntb

Schilderen
do. 09.45-12.15 €120/11x
19 sept.
					

Laat je inspireren door kunstenaars.
www.inekewerkman.nl, 06-21525440

Schilderles
di. 12.30-15.00
€80/10x
ntb
					

Verschillende schilder-/tekentechnieken o.b.v.
een ervaren docent. 06-22048222

Seniorenkoor

di. 10.30-12.00

ntb

ntb

www.muziekschoolboedijn.nl

Werken met speksteen

ma. 09.00-12.00

€1,50/x

26 aug.

Marjan Baggen, 237711

Meer informatie over de activiteiten kun je vinden op www.netwerkhoorn.nl
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Specifiek

6

36

Specifiek - voor mensen met een beperking

Activiteit

Dag/tijd

Kosten

Startdatum (Contact)informatie

De Zaagtand 0229-855700
De Soos
vr. 20.00-23.00
gratis
25 sept.
			
(behalve 		
			
14 dec.)		
					
					

Om de week een gezellige avond voor
jongeren, volwassenen en senioren met een
licht verstandelijke beperking. Genieten van 		
muziek, spelletjes en een praatje.
www.facebook.com/DeSoos.		

Nabij
do. 09.45-11.45
			

Elke oneven week activiteiten voor blinden en
slechtzienden.

€10/
12 sept.
p. 3 mnd 		

Kersenboogerd 0229-219966
Vrijetijdsclub
do. 19.30-21.30 €5/x
5 sept.
					
					

Overige activiteiten (verhuur)
Activiteit
Dag/tijd

Kosten

Een gezellige clubavond met diverse
activiteiten voor mensen met een beperking.
mail@siemboots.nl, 06-10286490.			

Startdatum (Contact)informatie

De Huesmolen 0229-234390
Werelddansen bij Koftos
wo. 19.00-19.45
			

€94/
4 sept.
zie website		

Dé werelddansvereniging voor Grenzeloos 		
Bewegen. www.koftos.nl, info@koftos.nl		

Dansen met Parkinson
wo. 11.15-12.15 €150/10x
28 aug.
					
					
					

Speciale danslessen voor mensen met
Parkinson. Iedereen kan meedoen ongeacht 		
leeftijd of conditie. www.meerdandans.nl,
info@meerdandans.nl

De Zaagtand 0229-855700

Meer informatie over de activiteiten kun je vinden op www.netwerkhoorn.nl
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BROOD & GEBAK
VERS VOOR U GEMAAKT

kantoorinrichting

www.flexicomfort.nl

De
Factorij 12a
1689
Zwaag
Boedijnhof
83 • |1628
SEALHoorn
Tel.0229
0229- -28
287
T.
77755
55 • |info@flexicomfort.nl
F. 0229 - 28 77 56
BAKKERIJ OTTEN
SINDS 1942

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

Volkshuisvesting
Welzijn
Zorg

Deskundig advies en
interim management
nellekehuisman@planet.nl
06-53136216
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Spaans leren bij La Academia is leuk!
Een cursus Spaans bij La Academia komt je reiservaring ten goede,
komt van pas in een professionele carrière, en is erg de moeite waard!
¡Ponte en marcha y apúntate! https://www.laacademia.nl

Meer inform
atie?
www.ggdhn

.nl

GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke
gezondheidsdienst in regio Noord-Holland-Noord
Gezond & Veilig Leven
Opvoeden & Opgroeien

088 01 00 500

Infectieziektenbestrijding

info@ggdhn.nl

Gelegenheids
kaartjes nodig?
Wij ontwerpen & printen
het voor u!

Hygiëne Inspectie & Milieu
Reizigersadvisering
Seks & Soa
Cursussen

•

•

Geldelozeweg 33 • 1625 NW Hoorn • 0229 206 466
info@indrukmakers.nl • www.indrukmakers.nl

Adverteerders bedankt!
Acretia Media & Creatie • Atlas College • Bakkerij Otten
Budget Broodjes • Dantzig Management • Flexicomfort
GGD Hollands Noorden • Gemeente Hoorn, 1.Hoorn
Gemeente Hoorn, Sociale zaken • GoforIT • Hendrick de Keyser
Johan Bakker Reclame • La Academia • Omring • Optisport,
Zwembad De Waterhoorn • Schenkeveld Advocaten
Schouwburg Het Park • Stichting Penta • Sprintprint
Tabor College • Vastenburg • Veldboer Eenhoorn
Vermeer Beveiligingstechniek • Vok Jong
Deze adverteerders hebben het ook dit jaar weer mede mogelijk gemaakt om deze uitgave van het activiteitenboekje te realiseren.

1punthoorn.nl

Wij helpen u op weg
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

