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Ontmoeten is wandelen, samen eten, naar de 

kerk gaan, een cursus volgen, naar het 

buurthuis gaan, rondhangen bij het 

winkelcentrum, winkelen in het 

winkelcentrum, van kunst genieten, 

samenwerken op een kantoor, een festival 

bezoeken, hulp vragen bij een professional, 

een voorstelling bezoeken. Ontmoeten is 

meedoen. Ontmoeten zorgt voor 

ontspanning, emotionele steun en beperkt en 

vermindert eenzaamheid. Dit is een 

themaspecial over ontmoeten en meedoen in 

de Hoornes. Daar zijn ruimtes voor nodig. En 

vrijwilligers en professionals die kunnen 

organiseren. Hoornes is ondernemend. De 

Fans van de Hoornes zijn hard bezig om het 

ontmoeten en meedoen te versterken. Met 

acties op de korte termijn. En via zaken die 

een langere adem vragen. Deze Fans werken 

en wonen in de Hoornes of zijn daar 

opgegroeid. Zij vragen ook meer aandacht 

voor de geschiedenis van de Hoornes, van 

migrant tot oer-Katwijkse families. In de 

Hoornes is het wonen met plezier, ook al lijkt 

het van buitenaf soms anders. Lees dit 

nummer van de Hoornes er maar op na. 

De Hoornes

De redactie.

HOORNES.



GENIETEN
GENIETEN

ONTMOETEN
ONTMOETEN

O N T M O E T E N

helpen
HELPENH E L P E N

G E N I E T E N



OPEN DAG HUIZEN VAN DE WIJK 

WETHOUDER VAN HELDEN 

Niemand de weg kwijt in de Hoornes

Er kwam geen eind aan

JAAR-ROND FESTIVALS IN DE HOORNES 

De Goerie blijft bezig

VAN LEGE POLDER NAAR BRUISENDE WIJK

WE RAKEN DE TEL KWIJT

HET WIJKVUUR BRANDEND HOUDEN

Langere schoolpauzes zonder telefoons!

WE ZIJN NIET ZO MAKKELIJK HERKENBAAR 

Wijkraad, wijkregisseur, wijkbeheerder, 

wijkwerker en dan nog de wijkagent

BANENMARKT BIJ SCHOOL DE KRULDER 

Dress for succes

Maak het onzichtbare zichtbaar

Je bent pas een echte Katwijker als je in de 

Hoornes woont

CHILLEN MET DE HOORNES KIDS

Zestiende Huis van de Wijk geopend
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HOORNES.
kennen

MARLOES DE MOOIJ

Niets verbindt zo als eten

ARINA KUYT 

Wensen in de boom hangen

RUUD VAN RIJN (DUNAVIE)

Geen oude dorpskern met eigen identiteit

MONIQUE KROMHOUT 

Opeens verdwijnt zomaar een gezin

RICHARD ONSTENK

Iedereen kan komen om te oefenen

DICK VAN DER PLAS

Dagbesteding van autistische jongeren



DOEN

HUIZEN VAN DE WIJK– Van kerk tot clubhuis

FESTIVALS VAN DE HOORNES – Altijd feest in de Hoornes

DE WIJKWERKERS – Duidelijke en herkenbare diensten

HOORNES.

doen



EENZAAMHEID BESTAAT NIET IN DE ZOMER

Het is me enorm meegevallen

MARGRIET ROUS 

De nieuwbouw trekt een ander publiek

IN DE HOORNES WONEN UIT PURE NOODZAAK 

MIGRANTEN OVER ONTMOETEN IN DE HOORNES

ESMERALDA DE JONG

Raar is dat

Juf met een culturele missie

Enthousiast optreden The Bridge Choir

ZINGEN MET VLEES EN VIS

Groeten en dag zeggen wel, een praatje niet

In oktober zijn we weer open

OUDEREN ZEGGEN NIKS TERUG

HOORNES.
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HOORNES.

Het recept van De Goerie

Het recept van De Bibliotheek / Het Taalhuis

RECEPTEN VOOR ONTMOETEN

De Brug

Het recept van De Schelp (Welzijnskwartier)

Het recept van De Brug

Het recept van De Pnielkerk

Het recept van De Duinrand

Het recept van Tri Podia

Het recept van De Krulder

Het recept van De Prins Willem Alexanderschool

TOPHUIZEN VAN DE HOORNES
De Schelp (Welzijnskwartier)

De Goerie

De Duinrand

De Bibliotheek / Het Taalhuis

Tri Podia

De Krulder

De Prins Willem Alexanderschool

DUBBEL-INTERVIEW
In gesprek met wijkregisseur Richard Onstenk en wijkwerker Marloes de Mooij

De Pnielkerk

extra



I WISH IT WAS 

CHRISTMAS EVERY DAY

EEN FLAT IS 

VERGELIJKBAAR MET 12 

STRATEN VOL BEWONERS

In de flats zit geen ruimte 

voor ontmoeten

HOORNES.column



Elkaar opzoeken, je kent elkaar niet 

meer.

In vriendschap en vrede  met elkaar 

leven.

De buurman betrekken bij mijn 

gezin.

Blijven praten.

Oog voor mensen van hier. Niet 

alleen die gasten uit het buitenland.

Meer oog voor elkaar

Daar stonden we dan, met een 

arrenslee in het belangrijkste en 

enige winkelcentrum van de 

Hoornes. Het was december 2018. 

Alle fans van de Hoornes trokken 

een herkenbare rode trui aan. En 

vroegen argeloze bezoekers om 

wensen voor ontmoeten in de 

Hoornes in de kerstboom te hangen. 

Je verzint eens wat. Ondertussen 

kwam heel wat moois in de boom te 

hangen. We laten het nog eens zien, 

een zomer later.

column
 I WISH IT WAS CHRISTMAS EVERYDAY



Ingrediënten:

Kinderen van Openbare Basisschool de Krulder

Favoriete gerecht:

Gesprek over verschillen tussen vroeger en nu

Ouderen

Chef-kok Wouter van 

Bohemen, Obs de Krulder

Verbinding jong en oud



HISTORIE VAN DE WIJK
expositie en catalogus

Spelen in de polder

De hoogbouw

Markante gebouwen in de Hoornes

Op school in de Hoornes

De eerste migranten

Wandelen op zondag

Rondhangen op het plein

De komst van het winkelcentrum

BINNENKORT

TE ZIEN!



AAN DIT BORD IS EEN
HUIS VAN DE WIJK

TE HERKENNEN



BEWEGEN OUDEREN BIJBELUURTJES BINNENACTIVITEIT
ACTIEF

BINNENACTIVITEIT
CREATIEF

COMPUTERLES CURSUSSEN DAGOPVANG ETEN

SCHAATSEN SPORTDAGEN TAAL LEREN THEATER

KINDERCLUBS MUZIEKLESSEN ONTMOETING
BUURTBEWONERS

OUDERS
ONTMOETEN

ZINGEN YOGA

FESTIVALS INFORMATIE OVER
ONDERWIJS

INFORMATIEPUNT
BEWONERS

KERKDIENSTEN

DIT IS ER TE DOEN IN
DE HUIZEN VAN DE WIJK



DE SCHELP

TAALHUIS/BIBLIOTHEEK

PWA SCHOOL

DE GOERIE

DUINRAND/DSV

DE BRUG

PNIELKERK

TRI PODIA

OBS DE KRULDER



Chef-kok Monique Kromhout,

Taalhuis & Bibliotheek

Gezellige mensen

Bevlogen vrijwilligers

Vriendschap zorg en en aandacht voor elkaar

Buurtbewoners

Bereidingswijze:

Favoriete gerecht:

Ingrediënten:

Mensen die verder willen komen in het leven

Internationale stoofpot, lekker warm en spicy

Geef iedereen koffie, thee en koek en zie om naar mensen. Waardeer dan de verschillen en 

zie waarmee je hen verder helpt. Zorg dat je zeer gezien weten en goed voelen. Laat lekker 

een poosje sudderen. Geniet van al die smaken.

De Schelp/Welzijnskwartier

Favoriete gerecht:

Bereidingswijze:

Ingrediënten:

Activiteiten

Chef-kok Margriet Rous,

Vrijwilligers

Wijkwerkers

Samen veel plezier beleven bij de realisatie van mooie, leuke en fijne activiteiten



Het is me enorm meegevallen.
Ga je in de Hoornes wonen, vroegen mijn 
vrienden me. 

Vroeger was dat synoniem aan ellende. Je 
ging daar wonen voor een goedkope woning, 
uit pure noodzaak. 

Ik moet zeggen het is me enorm meegevallen’

Deelnemer High Tea in De Schelp – juni 2019

life
style

IN DE HOORNES WONEN 
UIT PURE NOODZAAK



HUIZEN VAN DE WIJK– Van kerk tot clubhuis

De leiding van alle Huizen van de Wijk 
kiezen elk jaar een

GEZAMENLIJK THEMA,
waarvoor ze gezamenlijk en

afzonderlijk activiteiten ontwikkelen

Elk Huis van De Wijk 
krijgt een herkenbaar en 

GEZAMENLIJK SYMBOOL

Elk jaar organiseren
de Huizen van de Wijk

een OPEN DAG
voor iedereen in de Hoornes

Wat Huizen van de Wijk worden
wordt met regelmaat en toegankelijk zichtbaar

en leesbaar  van de HoornesVOOR BEWONERS

Voor alle
Huizen van de Wijk

komen WEGWIJZERS

SOCIALE MAKELAAR(S)
versterken de samenwerking met de 
Huizen van de Wijk, en bevorderen waar mogelijk
de uitbouw van het aantal Huizen van de Wijk.

In elk Huis van de Wijk
is te zien waar de

ANDERE HUIZEN VAN DE WIJK
zijn en wat daar te doen is

Huizen  van de Wijk
 STEUNEN ELKAAR

actief waar ze kunnen.
Met advies, middelen, reclame voor

elkaars activiteiten en (veel) meer



Wethouder van Helden heeft de 

bewegwijzering onthuld naar de 

verschillende Huizen van de Wijk. Mensen 

vinden de Huizen nu nog makkelijker omdat 

er een fysiek en digitale (website) route is 

opgesteld die de Huizen met elkaar verbindt. 

De bewegwijzering is weergegeven met 

zogenoemde pictogrammen.

Uit: Katwijksche Post, juli 2020 

In een oogopslag valt te zien waar je kunt 

eten, ontmoeten, zorgvragen kunt stellen, 

sport, kunst en cultuur kunt beoefenen en het 

aanbod daarvan binnen de wijk kunt zien. 

vers
van
de 
pers

WETHOUDER VAN HELDEN
Niemand de weg kwijt in de Hoornes



Favoriete gerecht:

Zinvol en gelukkig leven

Knutselen

Disco

Dansen

Bereidingswijze:             

Chef-kok Dick van der Plas, 

de Goerie

Chef-kok Jaap van der Meij 

(Pnielkerk)

Fietsen

Zorgvuldig mengen, langzaam roeren en het vuur niet te hoog zetten

Yoga

Favoriete gerecht:

Een smakelijke ratatouille van bewegen, cultuur en maatschappelijke opvang

Ingrediënten:                  

Schaatsen

Veldsporten

Ingredienten:

Liefde

Bid om geloof, leef uit hoop en deel de liefde

Bereidingswijze:

 

Geloof

Hoop



De naam sociaal werker is bewust breed, het staat voor omgaan met alle doelgroepen, 

ondersteunen en faciliteren van activiteiten, maar ook het begeleiden van vrijwilligers. De 

Schelp was lange tijd een behoorlijk drukbezochte plek. Nu loopt het wat terug, onder meer 

door de sloop van de omliggende flats. De nieuwbouw trekt een nieuw publiek aan. Minder 

gezinnen, meer senioren, waardoor de ´loop´ naar De Schelp minder is geworden. De wens 

bestaat om het contact met de nieuwe bewoners aan te halen. Samen met hen kan een 

nieuw aanbod ontwikkeld worden, wat beter aansluit op de nieuwe wensen en behoeften, 

waardoor het aanbod in de Schelp geoptimaliseerd wordt. Een aantal activiteiten in de 

Schelp zijn onverminderd succesvol en drukbezocht, zoals de gezamenlijke Eettafel (gezond 

en voor een goede prijs), de bewegingsactiviteiten voor alle leeftijden en de 

kinderactiviteiten op woensdagmiddag. 

Margriet Rous is sociaal werker en eindverantwoordelijk voor het reilen en zielen van 

buurtcentrum de Schelp. 

Het idee ontstaat om ook steeds meer voor de wijk te gaan doen, in plaats van vooral de 

buurt. Een bewuste keuze is daarin nog niet gemaakt. Bezoekers van de Schelp zijn van 

allerlei verschillende culturen. Af en toe wordt er samengewerkt met kerken uit de wijk. Zo 

is samen met de Baptistenkerk de Eettafel opgezet en met de protestante kerk wordt 

samenwerkt rond de kerst.

life
style

MARGRIET ROUS
De nieuwbouw trekt andere bewoners
met andere behoeften aan



Het is voor Welzijnskwartier de uitdaging om 

de wensen en behoeften van bewoners actief 

op te sporen en aan te boren. Daarbij wordt 

voortdurend gezocht naar innovatieve 

vormen. Zo is door vrijwilligers Jolanda van 

Egmond en Arina Kuyt in De Schelp recent het 

traject gestart rond de wensboom. Omdat de 

wijk en zijn inwoners veranderen, zijn er ook 

andere wensen en behoeften. Hier wil ook 

Buurtcentrum de Schelp op inspelen. De boom 

wordt geplant in de omgeving van de Schelp 

en feestelijk geopend. Daarbij wordt ook een 

bankje geplaatst om ontmoeting te 

stimuleren. Via de boom kunnen bewoners 

wensen indienen. Voor Marloes de Mooij is 

contact met de andere wijkwerkers van groot 

belang, zoals bijvoorbeeld de wijkregisseur of 

een instelling als Buurtzorg.

kennen
MARLOES DE MOOIJ
Wensen in de boom hangen



IJsclub ‘Voorwaarts’ heeft met de Goerie een goed onderhouden landijsbaan annex 

multifunctioneel sportpark en een prachtig clubhuis. Er kan worden geskeelerd, rond het 

terrein ligt een mountainbikebaan en de wielertak vertrekt er voor tochten in de regio. De 

velden zijn geschikt voor sportdagen van scholen en festivals. Er is op de Goerie veel oog 

voor mensen met een beperking. Eén van de hoofdgebruikers is de stichting Sport en 

Recreatie Gehandicapten. Ook het Welzijnskwartier is een vaste gebruiker. Door een goede 

samenwerking met ’s Heeren Loo is de Goerie een plek voor dagbesteding voor hun jonge 

cliënten, die actief betrokken zijn bij het beheer. Zij zijn ook actief in en voor de wijk, onder 

meer met opruimacties en activiteiten voor ouderen, zoals de vrijdaglunch met ‘patatje 

Goerie’. Er is – zowel op het terrein als in het gebouw – nog ruimte voor extra activiteiten.

kennen
DICK VAN DER PLAS
Dagbesteding voor jongeren ’s Heeren Loo



De drie torenflats zijn bekend in de Hoornes. 

De flats kennen zeer verschillende 

bewoners. Sommigen van hen wonen er al 

jaren, anderen maar kort en het verloop is 

relatief groot. Niet alle bewoners voelen zich 

even betrokken, ze zijn meer gefocust op 

hun eigen woning dan de met anderen 

gedeelde ruimtes. De woningen zijn relatief 

goedkoop, waardoor ze ook gebruikt worden 

om bewoners met sociale problemen te 

plaatsen. Dat legt veel druk op de overige 

bewoners, regelmatig is zij betrokken bij 

kwesties waarin hulpverleners worden 

ingeschakeld. Zo krijgen de flats helaas een 

slechte naam in Katwijk. Een flat is 

vergelijkbaar met 12 straten vol met 

bewoners en er zijn drie flats, dat gaat dus 

om gigantische aantallen. In de flats zit geen 

ruimte voor het ontmoeten, voor vertier gaan 

de bewoners naar het winkelcentrum of de 

ruimte van de wijkvereniging even verderop. 

Jenny Buikhuizen, drie torenflats

column
EEN FLAT IS VERGELIJKBAAR MET

12 STRATEN VOL BEWONERS

In de flats zit geen ruimte voor ontmoeten



Stort na afkoelen op een schaal

Ingrediënten:                   

Samenleven met een saus van ondersteuning van zorg en welzijn.

1 kg saamhorigheid

Voeg hier lepel voor lepel langzaam de verantwoordelijkheid bij en mix gedurende 1 

minuut.

Favoriete gerecht:            

Spatel hierna de kennis en kunde langzaam door het beslag.

500 gr enthousiasme

Bereidingswijze:             

750 gr. kennis en kunde van welzijn

Bestuif het samenlevingsgerecht met het enthousiasme.

1kg kennis en kunde van zorg

500 gr. verantwoordelijkheid

1,5 kg. goodwill

Doe de goodwill samen met de saamhorigheid in een mengkom en mix dit gedurende 2 

minuten op hoge snelheid.

Stort het beslag in een vuurvaste schaal en plaats dit voor 1 uur in een oven op 125 graden;

Chef-koks van team DSV 

Duinrand



Het is een stralende dag. Door de wijk loopt een stoet mensen. Ze zijn net bij de Prins 

Willem Alexanderschool geweest. Ze hebben klassen bezocht, de school van buiten bekeken 

en gehoord van een paar kinderen wat er op school allemaal gebeurt. 

Na deze demonstratie nog in gesprek geraakt met bezoekers van het inloophuis. Wat een 

mooi gesprek en wat een positieve indruk. Op naar de Duinrand!

Na een wat saaie presentatie van de directeur, er kwam geen einde aan, ervaren ze nu de 

weldaad van de frisse buitenlucht. Ze zijn nu op weg naar de Brug. Bij de Brug werden de 

bezoekers aan het werk gezet. Door een ervaringsdeskundige werd uitleg gegeven over het 

gebruik van middelen. Er waren talloze voorbeelden en door middel van speciale brillen 

wordt ervaren wat een middel zoals alcohol of drugs met je zichtvermogen doet. In de tuin 

van het gebouw van de Brug werd er nog een demonstratie gegeven met een drugshond. 

Mooi om te zien hoe zoiets werkt! 

vers
van
de 
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OPEN DAG HUIZEN VAN DE WIJK
Er kwam geen einde aan



Zorg

Over partnerschap, Informatiedelen, een gezamenlijk inlooppunt, spreekuren, 

bewonerswensen, de Maatschappelijke Agenda, beheer en zorg. 

DE WIJKWERKERS, EVEN VOORSTELLEN

Wie zijn het, al die harde werkers in de wijk? We stellen ze voor

Wijkraad

Wijkregie

Wijkbeheer

DUBBEL-INTERVIEW

In gesprek met wijkregisseur Richard Onstenk en wijkwerker Marloes de Mooij. 

Wijkagent

Welzijnskwartier

Dunavie



Het is helemaal fijn wanneer ook alle wijkwerkers uit de zorgwereld (bedoelen we hiermee 

niet de hulpverlening? TSO is geen zorg.) ook actief meedoen aan de samenwerking. 

Spreekuren bundelen, inlooppunten maken, dan wordt het voor iedereen overzichtelijker.

Wijkwerkers zijn doeners. Die moet je niet te veel laten vergaderen. Ze moeten het wel leuk 

vinden, dat samenwerken.

‘Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Alle wijkwerkers samen aan de slag. We kunnen 

bijvoorbeeld een nog betere mooiere opzetten. Bij woningcorporatie Dunavie hebben ze 

veel oog voor leefbaarheid, dat gaat goed, mooi is die ook actief meedoen.

Wat we een tikje missen is een duidelijke wijkopdracht. De wijkwerkers zetten zich actief in 

om bepaalde gebiedsopdrachten te realiseren.

Om jongeren te laten meepraten over de wijk is niet alleen slim, maar ook duurzaam, het 

spreekwoord luidt niet voor niks; “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, laten onze 

bestuurders daar ook maar een opdracht voor geven.

Ik voel niet zoveel voor rapporten schrijven over de wijk. Snel signaleren dat iets speelt, 

vertrouwen op de aanwezige expertise, en dan ook meteen in actie komen, ook als gaat om 

preventie.’

VOORUIT
KIJKEN

In de rubriek VOORUIT KIJKEN een boeiende ontmoeting tussen 

wijkregisseur Richard Onstenk (gemeente Katwijk) en wijkwerker 

Marloes de Mooij (Welzijnskwartier).

naar DE WIJKWERKERS



Gehoord tijdens High Tea op de Schelp, juni 
2019

‘Er is veel aanbod, je kunt in de Hoornes van 

alles doen. Maar ik zeg wel eens, 

eenzaamheid bestaat niet in de zomer, dan 

stopt alles in juni en gaat het in oktober weer 

door. 

Dat vind ik heel raar, ik heb de dominee daar 

ook op aangesproken. Je moet overigens wel 

actief zoeken om te vinden wat er allemaal is, 

erg overzichtelijk is dat niet’

life
style

EENZAAMHEID 
BESTAAT NIET
IN DE ZOMER

 In oktober
zijn we weer open




En de gym op woensdagmiddag. Enig dat er de laatste keer zoveel peuters meededen! 

Dus kom allemaal woensdag, vooral omdat de hapjes worden verzorgd door het 15e Huis 

van de Wijk, restaurant Kam San.  

Uit: Katwijksche Post, juli 202

Woensdag opent wethouder van Starkenburg het 16e Huis van de Wijk. De Driehoek was 

eigenlijk een beetje verontwaardigd dat ze ‘nu pas’ in beeld waren. Lies; ‘natuurlijk horen 

we erbij!’. Feitelijk zijn we al jaren een Huis van de Wijk. Volop leuke activiteiten voor en 

door de bewoners van de Driehoek. Velen daarvan zijn toegankelijk voor anderen uit de 

wijk, zoals ons welbekende koerstoernooi, dat jaarlijks op het scherpst van de snede wordt 

gespeeld. 

En andersom is het voor ons harstikke inspirerend om goed op de hoogte te zijn van de 

activiteiten van de andere Huizen van de Wijk. Ik weet niet of er al snel bewoners mee gaan 

doen aan de vliegerwedstrijd, maar het team van de Driehoek is wel mooi tweede geworden 

op het grote wijkklaverjastoernooi. Maar dat is geen schande als je verliest van 2 achtste 

groepers die een thuiswedstrijd speelden op de Alexanderschool. 

vers
van
de 
pers

WE RAKEN DE TEL KWIJT
Zestiende Huis van de Wijk geopend



Er heerst een gezellige drukte bij De Brug op vrijdag 16 augustus. De geuren van vers 

gebakken vis met patat komen je al tegemoet als je het terrein van De Brug oploopt.

Juist tijdens de zomermaanden organiseert De Brug activiteiten voor haar vast bezoekers, de 

omwonenden en de leden van de wijkvereniging. “’s Zomers ligt het vrijwilligersleven stil, 

zijn buren en familieleden op vakantie en is het gewoon wat rustiger. Voor veel mensen is 

dat een lastige periode omdat ze niemand hebben om even een praatje mee te maken of 

waar ze om hulp kunnen vragen” aldus Peter Smit van het Inloophuis. “Het inloophuis is 

gewoon de hele zomer open!”

De bezoekers druppelen langzaam binnen en vinden een plekje aan de gezellige lange 

tafels. Geweldig om te zien hoe er herkenning is onder de bezoekers. Ze ontmoeten ineens 

oude vrienden of buren die ze jarenlang niet meer hebben gezien. Een aantal vaste 

bezoekers van het Inloophuis hebben zich opgegeven als vrijwilliger en voorzien de gasten 

met een lekker koel drankje.

Het shantykoor wat zich vrijwillig heeft aangemeld voor de muzikale omlijsting zingt uit 

volle vorst en spontaan wordt er door de aanwezigen meegezonden op de bekende 

melodieën.

De vis met patat smaakt een ieder goed en ook het dessert, welke is gesponsord door de 

winkeliersvereniging van het Hoornesplein, smaakt voortreffelijk. Peter Smit: “Een 

geslaagde middag, voor herhaling vatbaar!”

Een geweldige manier van samenwerking, integreren, elkaar leren kennen en ontmoeten.

En de zomer... die is lang zo stil niet meer!

life
style

De zomer stil? Niet in de Hoornes!



ADVERTENTIE

GEZOCHT
Deze advertentie is u aangeboden door Jaco van der Bent

Waar is de melkman?
Ik herinner me de melkman die door de straten reedt,

dat was altijd zo gezellig. Wie kent ze nog?



Festivals steunen elkaar waar mogelijk via
(UITLEEN) VAN MIDDELEN

De organisatoren van
GEZELLIGE FESTIVALS

in de Hoornes werken gezellig samen 
TIJDSTIPPEN
van Festivals

worden afgestemd 

De GEMEENTE ZEGT JA
tegen festivals en hun wensen,

tenzij het echt nee moet zijn

Elk festival denkt en handelt als
SOCIAAL ONDERNEMER

Er komt een nieuw
WINTERFESTIVAL

met het Festival Beraad
als aanjager

Het aanbod en programma van alle festivals
is makkelijk en duidelijk te vinden

via een goed zichtbare
FESTIVALKALENDER

Organisatoren denken met elkaar mee 
om samen

MEER MENSEN te bereiken



ADVERTENTIE

WANTED
Plek voor + en  +

Er is in de Hoornes al veel voor jonge en oude mensen, maar vrij 
weinig voor + en +

Deze advertentie is aangeboden door een bezoeker van winkelcentrum De Hoornes



Arina Kuyt is werkzaam als administratief 

medewerker bij openbare basisschool de 

Krulder. Daarnaast is zij een zeer actieve 

vrijwilliger van Welzijnskwartier bij 

buurtcentrum de Schelp. Hier is zij op 

dinsdagavond gastvrouw bij de Eettafel, ze 

helpt verder bij de huiswerkbegeleiding, de 

kinderdisco en het buurtcafé. Ze merkt dat 

eten erg verbindt.

Bij de Schelp wordt een eenvoudige en 

gezonde maaltijd voor enkele euro´s 

aangeboden. Daarnaast is Arina ook nog eens 

eventmanager op De Krulder, waar ze samen 

met ouders en de leerkrachten evenementen 

organiseert voor de kinderen, de ouders en de 

buurt. Het is 2018 georganiseerde 

Foodfestival was daarvan een mooi begin.

kennen
ARINA KUYT

Niets verbindt zo als eten



Zo’n geslaagd festival, met ruim 1500 bezoekers, vraagt om volgend jaar weer georganiseerd 

te worden. 

Vele gezellige kraampjes, actieve workshops, gezonde hapjes en optredens door muziek-, 

dans- en culturele verenigingen uit de wijk. Ook de sportverenigingen leverden hun 

bijdragen in de typische winterse sporten. Voor dit festival was er speciaal een kunstijsbaan 

geplaatst. 

Op 13 december was het eerste Winterfestival op de Goerie in de wijk Hoornes. 

Verschillende verenigingen, organisaties en ondernemers hebben de handen in een 

geslagen om dit tot een groot succes te maken. Met het thema ‘Winter in de Hoornes’ ging 

een ieder aan de slag en het resultaat mocht er zijn. 

De scholen kregen de gelegenheid om gebruik te maken van de kunstijsbaan en hier werd 

dan ook gretig gebruik van gemaakt. 

De bewoners van de Duinrand/ Driehoek hadden op loopafstand een gezellig uitje. 

Ondernemers sponsorden het festival door warme chocomelk, gezonde snacks én de 

ijsbaan te sponsoren. 

Uit: De Katwijksche Post, juli 2020
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JAAR-ROND FESTIVALS IN DE HOORNES
De Goerie blijft bezig
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DEPRESSIEVE FESTIVAL KALENDER
Herfstfestival in de Hoornes

NB Festival 1 en 2 zijn inmiddels al georganiseerd. Festival 3 en 4 liggen nog in het verschiet!

Het gehele jaar zijn er in de Hoornes diverse festivals te bezoeken. De Goerie, Katwijk 

Events, het Welzijnskwartier, de Wijkraad en de Winkeliersverenigingen bieden een Lente-, 

Zomer-, Herfst- en Winterfestival aan. 

‘Zak in as’, tegen depressie; In een grote tent worden herfstdiners bereid. Juist om de 

somberheid tegen te gaan. Met typische herfstdecoratie, zoals kransen, wordt de ruimte 

sfeervol aangekleed. Vanuit DSV wordt er gebreid (shawls en sokken). Periodiek rijdt er een 

bus naar het PanBos om aldaar de herfstmaterialen te verzamelen. Bij terugkomst wordt het 

materiaal gebruikt in workshops. 

Het Winterfestival

‘IJsvrij’; Een grote kerstboom versierd met wensen/ ballen et cetera. Strobalen, dierenweide 

erbij betrekken. Koek en zopie. Muzikaal aanbod door verenigingen en een toneelstuk door 

scholen. 

Het Herfstfestival

Het Zomerfestival

‘Jumping’ Picknickfestival; het gezin staat centraal! DC Dance levert de dansers uit de 

Hoornes

‘Samen slapen’; Kamperen en BBQ-en. Slagerij Owel en Bakkerij van Maanen zorgen voor de 

inwendige mens. Vanzelfsprekend is er ook een Halal aanbod verkrijgbaar. 

Het Lentefestival

Uit: De Katwijksche Post, juli 2020



WANTED
Deze advertentie is u aangeboden door Eric Bartels, locatiemanager van de Duinrand DSV

Vroeger was het in de Hoornes een bolwerk van eigen kringetjes. Nu zijn we ook 
bij de Duinrand steeds meer naar buiten gericht. Er is meer openheid om elkaar 

te leren kennen’. 

Elkaar leren kennen

ADVERTENTIE



Esmeralda de Jong is eigenlijk juf op een 

basisschool, maar na twintig jaar vond zij het 

tijd om er wat extra bij te doen. Ze startte een 

onderneming, Katwijk Events, met als missie 

het culturele leven van Katwijk te versterken. 

Dat was succesvol, ze heeft inmiddels een 

prijs gewonnen, maar werkt nu wel 60 uur per 

week. Vaak boort ze creatief talent aan en 

stimuleert ze hen om voor zichzelf te 

beginnen. In Hoornes organiseerde ze met 

Dick van der Plas en zijn ijsclub een 

familiefestival, met lage toegangsprijzen, 

waarbij ze grote financiële risico's nam. Ook 

dat ging goed, het familie-event was 

uitverkocht. Esmeralda de Jong hoopt dat het 

een jaarlijkse traditie wordt. Naast cultuur zit 

ook sport en spel in haar aanbod, 

bijvoorbeeld via een speurtocht waarin ook 

winkels meedoen. In Hoornes ziet zij kansen 

voor het winkelcentrum, bijvoorbeeld een 

multiculturele markt, op Facebook heeft het 

centrum 4000 volgers, dat is best veel. 

life
style
ESMERALDA DE JONG
Juf met een culturele missie



Chef-koks van De Brug
Favoriete gerecht:

“Een stevige hand (warm geserveerd)”

Ingrediënten:

Mensen, een goed humeur, een vriendelijke lach, vriendelijkheid, goede ogen, een hand.

Start met het selecteren van mooie bijzondere mensen zoals een medewerker of vrijwilliger, 

zorg dat ze goed gehumeurd zijn, trek het gezicht in een mooie vriendelijke glimlach, haal 

uit de binnenkant een goed stukje vriendelijkheid naar boven, gebruik de ogen om te 

signaleren of er anderen zijn die iets nodig hebben. Je zult merken dat de hand vanzelf 

“warm” begint te worden. Steek vervolgens de hand uit naar een ander.

U zult merken dat de “warme hand” bij iedereen dankbaar in de smaakt valt.

Geniet ervan!

Bereidingswijze:

 



SPREEKUREN VAN DE WIJKWERKERS
worden (roulerend) in de Huizen van de Wijk gehouden

op een publieksvriendelijk tijdstip.
De spreekuren zijn online of offline. 

DE WIJKWERKERS – Duidelijke en herkenbare diensten

De wijkwerkers krijgen elk jaar van het
gemeentelijke bestuur een duidelijke en

INSPIRERENDE WIJKOPDRACHT

De Wijkwerkers staan met raad en daad en een
JA-MENTALITEIT

klaar om de acties en initiatieven van De Huizen van de Wijk
en de Festivals van de Hoornes te steunen

De wijkwerkers organiseren jaarlijks een
GEZAMENLIJKE ACTIVITEIT

waarin hun diensten goed en herkenbaar
voor het voetlicht komen. 

De wijkwerkers ondersteunen de
HOORNES KIDS

een jeugdpanel, waarbij zij actief
samenwerken met de scholen

in de Hoornes

De wijkwerkers presenteren zich samen op de
OPEN DAG

van de Huizen van de Wijk

De wijkwerkers maken elk jaar een
gezamenlijk en eerlijk verhaal over

DE STAND VAN DE WIJK
Dit geven ze uit namens zichzelf.

Er komen een of uiterlijk twee gezamenlijke
INLOOPPUNTEN

voor De Wijkwerkers,
op een ook voor bezoekers zichtbare

en goed toegankelijke plek

Alle wijkwerkers
OMARMEN DE MISSIE
om van elkaar te leren en
elkaar actief informeren



GEZOCHT
ADVERTENTIE



WIJKHUIS
ADVERTENTIE



‘Het mooie aan ons werk is dat we echt het 

verschil kunnen maken voor onze huurders. 

We kunnen ons voorstellen dat mensen in de 

problemen komen. Soms kom je echt 

schrijnende gevallen tegen. Wat je ziet in 

televisieprogramma’s als ‘Een dubbeltje op 

z’n kant’ komen wij tegen. Er is een grens aan 

wat wij kunnen en mogen doen en dat is 

weleens moeilijk. Je bent gauw geneigd om 

een tas boodschappen te brengen bij iemand 

met een huurachterstand, maar dat kan niet. 

Dunavie verhuurt huizen en wij zijn geen 

sociaal werkers. Gelukkig zijn de lijntjes met 

bijvoorbeeld de wijkagent en zorginstellingen 

kort, zodat we snel de signalen kunnen 

brengen daar waar ze horen. Wij kunnen wel 

helpen met een betalingsregeling. Het 

gebeurt ook dat zomaar ineens een heel gezin 

verdwijnt. Staat de flat ineens leeg. Ook al is 

het je taak niet, dan ga je toch bellen, 

bijvoorbeeld naar de school van de kinderen, 

omdat je je ongerust maakt. Taalproblemen 

belemmeren in sommige gevallen het contact 

met de bewoners. Wanneer hij sociaal 

onwenselijke situaties ziet waar hijzelf geen 

oplossing voor heeft , overlegt hij dit met zijn 

collega Viola. Zij schakelt indien nodig 

hulpverleners in’.

kennen
RUUD VAN RIJN (DUNAVIE)
Opeens verdwijnt zomaar een gezin



De Hoornes Kids chillen nu voor de derde 

keer, met deze resultaten:

1 Er komen nieuwe wethoudersposten:

wethouder Contact

wethouder Snelheid

wethouder Hondenpoep Nee 

2 Nergens meer te hard rijden

wethouder Rookvrij

wethouder Schoolpauzes. 

3 Rookvrije wijk

6 Langere schoolpauzes zonder:

tablets

Geen computergames

4 Op straat zegt iedereen elkaar gedag, 

zwaaien of een glimlach.

7 Maar wel pauzes met

huttenbouw

5 Nergens in de wijk is nog hondenpoep op 

straat

moestuinieren

klusjes voor de mensen die dit niet zelf 

kunnen

telefoons

Uit: Katwijksche Post, juli 2020
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CHILLEN MET DE HOORNES KIDS
Langere schoolpauzes zonder telefoons!



Kees Vooijs en Piet Langmuur zijn als 'wijze 

senioren' al jaren actief voor de wijkraad 

Noord, waaronder ook de Hoornes valt. De 

wijkraad bestaat uit acht leden die vier keer 

per jaar formeel bij elkaar komen, waarbij 

ook de wijkregisseur van Katwijk Noord 

betrokken is. Een van de functies is het 

beoordelen van subsidieaanvragen, de raad 

heeft een budget voor sociale activiteiten. Het 

gaat om muziek, dans, activiteiten voor 

kinderen, veel kan zolang het niet 

commercieel is. De wijkraad gaat ook in op 

vragen of klachten van bewoners van wijk 

Noord en probeert dan met de Gemeente 

Katwijk tot een oplossing te komen. De 

wijkraad is wellicht niet makkelijk 

herkenbaar voor de bewoners, want is er is 

een wijkvereniging, een wijkregisseur, een 

wijkbeheerder en een wijkagent. In de visie 

van Kees Vooijs en Piet Langmuur zou dat 

meer op elkaar afgestemd moeten werken. De 

wijkraad kent de buurt natuurlijk goed, maar 

er is geen actief steunnetwerk. Wel 

constateren ze dat de buurt veiliger is 

geworden, het gebruik van buurtapps 

toeneemt en dat met de nieuwbouw ook de 

sociale verschillen in de buurt toenemen. 

vers
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WE ZIJN NIET ZO MAKKELIJK HERKENBAAR
Wijkraad, wijkregisseur, wijkbeheerder, 

wijkwerker en dan nog de wijkagent



Richard Onstenk is de gedreven wijkregisseur 

van Katwijk Noord. Na de fusie tussen 

Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg heeft elke 

wijk zo'n regisseur gekregen. In tegenstelling 

tot andere wijken heeft Noord, waar Hoornes 

onder valt, geen oude dorpskern met historie 

en daardoor een makkelijk herkenbare 

identiteit. 

Het jongerenwerk en de bibliotheek hebben 

initiatief genomen om zaken aan te pakken, 

tot tevredenheid van de wijkregisseur. De 

wijkraad zet stapjes in de goede richting. 

Wijkbeheer is nu ontkoppeld van regie, 

waardoor de aandacht voor het sociale aspect 

groeit. Proactief werken, ondernemend zijn, 

dat is wat Hoornes nodig heeft. 

kennen
RICHARD ONSTENK
Hoornes mist oude dorpskern 
met eigen identiteit



FOTO’S en
VERHALEN

ADVERTENTIE



Op 8 juli 2020 is in het Huis van de Wijk ‘Tripodia’ de expositie ’40 jaar Hoornes’ geopend.

Wethouder Knape opende de expositie, op zijn geheel eigen wijze, samen met de 

Kinderburgemeester van de Hoornes, de Hoorneskids en een bewoner van de Duinrand. De 

expositie, onder de naam ‘van lege polder naar bruisende wijk’ neemt de bezoekers mee van 

terug in de tijd naar nu. 

‘je bent pas een echte Katwijker als je in de Hoornes woont’ aldus een van de aanwezigen. 

Niet alleen de wijk is veranderd, maar zeker ook de bewoners. De pioniers van toen zijn de 

fans van nu!

De expositie kent een reizend karakter en zal gedurende de rest van het jaar alle Huizen van 

de Wijk aandoen. 

Uit: Katwijksche Post, juli 2020 vers
van
de 
pers

VAN LEGE POLDER 

NAAR BRUISENDE WIJK

Je bent pas een echte Katwijker

als je in de Hoornes woont



‘We ontmoeten elkaar in de bibliotheek en ook wel de speeltuin. Ook wordt er op school 

ontmoet (ID College). Ouders ontmoeten elkaar op het schoolplein van de Krulder. Een 

enkeling ontmoet elkaar via Vluchtelingenwerk Nederland. Anderen ontmoeten elkaar bij 

de moskee in Leiden en bij de kerk in Katwijk. Ontmoeten kan ook bij de koffietafel bij de 

Albert Heijn.

Gehoord in het Taal Café, Bibliotheek, juli 2019

‘Het is wel lastig om écht contact met de Katwijkers te krijgen. Nederlanders elkaar eerst 

bellen om een bezoek te plannen. Er wordt eerst afgesproken. Daarna ontmoet. In de 

thuislanden gaat men meer onaangekondigd bij elkaar op bezoek. Katwijkers zijn wat 

gesloten en stug. Katwijkers vragen niet. Groeten alleen met hallo en dag. Nooit even een 

praatje hoe het ze gaat. Daarom is het makkelijker om met mensen van eigen culturele 

achtergrond te spreken en om te gaan. Het dorp is klein en iedereen kent elkaar, zo lijkt het. 

Katwijkers trekken van oudsher intensief met elkaar op en dat maakt het lastig om er tussen 

te komen. Kinderen gaan voetballen en blijven ook op latere leeftijd lid van die club en 

ontmoeten binnen de club hun bekenden. Je komt er alleen maar door als je veel familie 

hebt. Of als je beschikt over bijzondere contactuele vaardigheden. 

life
style

MIGRANTEN OVER
ONTMOETEN IN DE HOORNES

Groeten en dag zeggen wel, een praatje niet



De gebruikers van het Taalhuis komen 

letterlijk overal vandaan, van Zuid-Amerika 

tot aan Afrika. Maar er komen ook 

autochtone Katwijkers, in Katwijk komt 

bovengemiddeld veel laaggeletterdheid voor, 

circa 16% en dat is meer dan het landelijke 

gemiddelde.

Deelnemers komen relatief makkelijk 

binnen, het is laagdrempelig en de mond op 

mond-reclame doet zijn werk. Iedereen kan 

komen om in het Taalhuis te oefenen, advies 

te vragen of om door verwezen te worden als 

er hulp nodig is bij het leren van de taal of bij 

het ontwikkelen van digitale vaardigheden!

Monique Kromhout is de drijvende kracht 

achter het Taalhuis van de Bibliotheek in 

Hoornes. Ze is daar al acht jaar mee bezig, nu 

met inmiddels met twee collega’s en circa 35 

vrijwilligers. 

kennen

MONIQUE KROMHOUT
Iedereen kan komen om te oefenen



Jonge mensen
GEZOCHT

ADVERTENTIE



Hoornes Kids van de Prins Willem Alexander School

‘In de Hoornes zeggen we als jongeren vaak hoi tegen de ouderen. Dan zeggen ze niet altijd 

wat terug. Raar is dat’.

life
style
OUDEREN ZEGGEN NIKS TERUG

Raar is dat



Verschillende partijen helpen mensen in het 

voorbereidende traject met brieven schrijven, 

jezelf presenteren, computervaardigheden, 

sollicitatie vaardigheden en beter NL 

spreken. 

Uit de hele wijk waren mensen. Succesvolle 

samenwerking, verschillende partijen als 

ServicePuntWerk, biliotheek, scholen en 

lokale ondernemers. 

Uit: Katwijksche Post, juli 2020

Lokale ondernemers bieden een 

werkervaringstraject aan. 30 mensen aan een 

baan geholpen. De gemeente heeft haar 

steentje bijgedragen door ‘Dress for succes’ te 

promoten. 
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BANENMARKT BIJ SCHOOL DE KRULDER
Dress for succes



Contact sociale makelaar wegens succes verlengd 

in 2020!

De sociaal makelaar verbindt groepen en 

individuen.

De makelaar verbindt vraag en aanbod met 

elkaar.

Maakt het onzichtbare zichtbaar en richt zo ook 

op de unusual suspects!!

Maakt met minder méér mogelijk.

Bij overlap brengt hij samenwerking tot stand.

Houdt het vuurtje brandend en blijft aanjagen!

Bij wijkopdrachten heeft hij een spilfunctie.

Ziet ook wat er allemaal al gebeurt in de 

samenleving.

Uit: Katwijksche Post, juli 2020 vers
van
de 
pers

HET WIJKVUUR BRANDEND HOUDEN
Maak het onzichtbare zichtbaar
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