
Rondwandeling door het centrum van Hoorn

Amerika: het land van alle mogelijkheden? 

We trappen dit seizoen af met een bijzondere wandeling onder 
leiding van Huub Ursem. Hij neemt u mee naar bijzondere plekken
in het „oude“ centrum. U neemt o.a. een kijkje in het Pietershof en er 
wordt afgesloten met een kopje koffie onder de boompjes.
Let op: We verzamelen  vanaf ca 13.45  bij het pand van 
vereniging Oud  Hoorn, onder de boompjes 22, Hoorn.

Waar komt de oorsprong van de diepe verdeeldheid tussen de 
Amerikanen vandaan. Ben van de Kamer  vertelt over de de (conserva�eve)
godsdienstcultuur, maar ook de fundamentele aversie tegen de 
overheidsbemoeienis; immers veel oorspronkelijke emigranten zijn 
hun land ontvlucht vanwege onderdrukking. Ook racisme speelt uiteraard
een rol, maar ook het „idealisme“van Amerika om de wereldmacht
te worden en te blijven.
Er  is deze middag ruimte om hierover met  elkaar in gesprek te gaan.
 
 

Pubquiz

Editie september 2021 - januari 2022

Woensdag
15 september

Woensdag
6 oktober

Woensdag
27 oktober

Dit keer geen lezing, reisverhaal of themamiddag, maar wel een 
daverende pubquiz. Kom met een vriend of vriendin en vorm een team 
van max. 4 personen of vorm een team met „onbekenden“ van het 
seniorencircuit. Alleen meedoen mag natuurlijk ook!
Op een ludieke manier testen wij uw muziekkennis en andere 
„belangrijke“ zaken. Gezelligheid staat uiteraard voorop.

Corona maatregelen: Alle activiteiten worden 
volgens de richtlijnen van het RIVM uitgevoerd.



Het wonder van Blokker: The Beatles
Hoe is het mogelijk, dat een wereldgroep als The Beatles ooit hee�
opgetreden in het kleine tuindersdorp Blokker?
Gert Elzinga, ini�a�efnemer van het beatles-monument en voorzi�er
van fanclub The Beatles in Blokker, ontrafelt dit wonderbaarlijke
raadsel aan de hand van unieke muziek, foto’s en filmbeelden. Ook zal
hij voorlezen uit zijn boek; The Beatles in de Pre�g Verwarmde 
Veilinghal. Een middag om nooit te vergeten. 

Hoornradio, het onstaan van een lokale radiozender.
In 2013 is Radio Bontekoe, de voorloper van Hoornradio, opgericht en
sindsien enorm gegroeid. Aanvankelijk werd er uitsluitend via internet
uitgezonden. Nu is deze lokale zender ook te ontvangen op een moderne
DAB+ radio. De programmering is divers en voor elk wat wils. Veel 
lokaal nieuws uit Hoorn, Blokker en Zwaag. Voorzi�er Edo van Eekeren
vertelt hierover met veel trots en passie.

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

Seniorencircuit 2021
Wanneer:      Woensdag  van 14.00-16.00 uur
Kosten:          € 5,- per keer, inclusief een kopje thee of koffie
Waar:             Wijkcentrum De Huesmolen, De Huesmolen 60 
                        Hoorn. Telefoonnummer: 0229- 234390

Vragen of ideeën:   a.spruijt@netwerkhoorn.nl

Woensdag
24  november

Woensdag
10 november

Woensdag
15  december

Woensdag
19 januari

Kerstmiddag met Cantor groep
Onder leiding van Jolanda Berkhout verzorgt de Cantor groep uit de Weere,
bestaand  uit 4 dames en 1 heer voor u  deze gezellige kerstmiddag. 
De tafelorgel, een bijzonder instrument zorgt voor de
 muzikale ondersteuning.
U bent van harte welkom op deze gezellige kerstmiddag, waar korte 
sketches en muziek elkaar afwisselen. 
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