
Dit gebeurt 
er in jouw 
wijk!
Iedereen wil ertoe doen, zinvol bezig zijn, anderen ontmoeten en 
erbij horen. Schuif eens aan, drink een kopje koffie, ontmoet nieuwe 
mensen en kom in contact met lokale organisaties, waarmee je 
letterlijk en figuurlijk in beweging komt!

Iedereen wil ertoe doen, zinvol bezig zijn, anderen ontmoeten en erbij horen. Je hebt 

ons wijkteam vast wel eens zien lopen door de Hoorneslaan, Colijnstraat en/of de 

van Lierestraat. De sociaal werkers zijn te herkennen aan de felblauwe jas of t-shirt 

en natuurlijk een grote glimlach. Vooral wanneer Joost met zijn sportmaterialen op 

donderdag naar de Torenflats gaat staat de straat snel vol met kinderen die graag willen 

meedoen aan de spelletjes. 

Maar waarschijnlijk heb je Corine, Cor, Jemal, Raymond of Claire ook wel eens gezien. 

We verbinden dagelijks inwoners uit de wijk met andere inwoners en versterken we 

wijknetwerken via scholen, politie, zorginstanties, verenigingen en maatschappelijke 

ondernemers. 

Wat kunnen we voor jou betekenen?
Je bent altijd van harte welkom in De Schelp, buurtcentrum op de Suurmondstraat 1. 

Hier zijn er wekelijks bakkies met buurtbewoners, maar ook bieden we 

huiswerkbegeleiding voor basisschoolkinderen en kunnen statushouders altijd 

langskomen tijdens het spreekuur. 

Wist je dat Eettafel de Schelp (woensdag) en Eetkamer de Krom bij 

Voetbalkantine VV Katwijk (dinsdag en donderdag) ook weer gestart zijn?

Massaal meegedacht!
In juni 2021 hebben veel bewoners meegedaan aan de vragenlijst van Hoornes Samen 

in Beweging. De vragen gingen over activiteiten die jij belangrijk vindt in de Hoornes. De 

vragenlijst kon online ingevuld worden of op de speciale dag die was georganiseerd in de 

Hoornespassage. Hoornes Samen in Beweging is erg blij dat je hieraan hebt meegedaan. 

Uitkomsten
Dankzij jouw inbreng is voor alle partners van Hoornes Samen in Beweging duidelijk wat jij 

belangrijk vindt om te verbeteren in de wijk. Als belangrijkste verbeterpunten komen hieruit 

naar voren: ‘oversteken Hoornes- en Biltlaan’ en ‘groene randen’. Andere belangrijke thema’s 

die opgepakt worden zijn: bewegen & sport, samenleven, meer inbreng kinderen & jongeren, 

ontmoetingen in de wijk en kunst & cultuur. Deze kunnen niet allemaal gelijk worden uitgevoerd 

en worden meegenomen in toekomstige plannen van de wijk.

Cadeaubonnen
Onder alle deelnemers die de vragenlijst hebben ingevuld worden 8 cadeaubonnen van de 

Hoornespassage verloot t.w.v. € 50,-. In november krijgen de winnaars hiervan bericht en kun je 

de resultaten van de enquête bekijken. Meer informatie, vragen of contact 

www.hoornessameninbeweging.nl

De partners van 
Hoornes Samen in Beweging
Hoornes Samen in Beweging is opgericht om samen met verschillende partijen te werken aan 

een fijne en veiliger wijk. De partijen die deelnemen aan Hoornes Samen in Beweging zijn: 

Sport, lach, 
praat, doe mee!

• Gemeente Katwijk

• Aloysius

• Baptistengemeente Katwijk

• De Brug

• DSV

• Dunavie

• Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek

• Welzijnskwartier

• Tripodia

• Winkeliersvereniging Hoornesplein

• Pniëlkerk



Gratis 
Nijntje an 
Zae actie
In de Hoornes wonen veel mensen in een huis van Dunavie. Samen met onze huurders 

maken we voor iedereen een zo fijn mogelijk thuis. Naast plezier zijn er soms zorgen over 

gezondheid, financiën of veiligheid. Ook dan kunnen Dunavie en de partners van Hoornes 

Samen in Beweging helpen. Zo kun je altijd contact opnemen met onze buurtbeheerder 

Wim. Of kom langs bij Anne en Luke, zij hebben een kantoor in de Torenflats , in de 

Treubstraat 127. 

Bezoek Anne en Luke op afspraak. Bel ze op (071) 820 08 00 en plan een goed gesprek, 

drink een kop koffie of deel je zorgen. Zij zijn er voor je!

Buurtkoffiehuis ‘De Blije Boon’ 
verrijking voor de buurt

Gratis Nijntje an Zae actie! * 
Voor de kinderen in de Hoornes heeft Dunavie een hele 

leuke actie! Lever jouw mooiste tekening in van Nijntje in 

een Dunaviehuis en krijg in ruil daarvoor een Nijntje an Zae 

boekje. De Kattukse versie van Nijntje aan Zee. 

Lever jouw Nijntje tekening in op woensdagmiddag 24, 

donderdag 25 of vrijdag 26 november, tussen 14:00 en 16:00 

uur tussen de Treubstraat en de Visserstraat bij Luke. Of op 

donderdagmiddag 25 november tijdens het “Bakkie doen-

moment” van 15.15 tot 16.15 en ontvang jouw Nijntje an Zae 

boekje gratis cadeau! 

De ingeleverde tekeningen gebruikt Dunavie om in complexen op 

te hangen, bijvoorbeeld bij de trappenhuizen van de Torenflats.

Op de hoek van het Tripodia (kant parkeerterrein) opent dit najaar buurtkoffiehuis ‘De Blije 

Boon’. De openslaande deur richting de Torenflats is illustratief voor de insteek van dit nieuwe 

buurtkoffiehuis: een laagdrempelige en gastvrije plek bieden voor mensen uit de buurt. De Blije 

Boon is op verschillende momenten in de week geopend voor heerlijke kop koffie of thee. Van een 

romige cappuccino tot een volle latte, of een dubbele espresso, maar dan wel voor bijzonder lage 

prijzen. De Blije Boon wil namelijk voor iedereen toegankelijk zijn die zin heeft om even binnen te 

lopen. Het buurtkoffiehuis wordt gerund door vrijwilligers.

*D
ee

ln
am

e 
to

t 6
 ja

ar
. O

p 
= 

op

DSV | Duinrand / Zorg Thuis 
Duinrand: midden in de wijk
Ouderen maken actief deel uit van de Hoornes. Ouderen die nog thuis wonen maar ook de 

ouderen die in DSV|Duinrand als Huis van de Wijk wonen. Zij genieten erg van alle activiteiten en 

gezelligheid in en om de wijk en met hun buurtgenoten, jong én oud.

Kom gezellig een keer eten
Op allerlei manier is DSV/ verzorgd leven betrokken bij de wijk. Samen met andere ouderen 

uit de buurt worden er leuke activiteiten in de mooie binnentuin georganiseerd, zoals 

muziekoptredens. DSV|Duinrand biedt voor de omliggende ouderencomplexen ook de 

mogelijkheid om (tegen een vergoeding) samen deel te nemen aan een gezonde, verse maaltijd. 

Want samen eten is leuker én smaakt beter. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen 

met de gastvrouw van de Duinrand: 071-2049100. 

Ook kunnen ouderen gebruik maken van dagbesteding bij Duinrand. DSV biedt daar leuke 

activiteiten gericht op beleving en activering. Lekker actief bezig zijn, vlakbij in de buurt. 

Spreekuur voor u
Heeft u als oudere, mantelzorger of buur in de wijk vragen over thuiszorg (zorg, huishouding, 

dagbesteding, alarmering) of wonen, stelt u deze dan gerust. Wij hebben een speciaal 

spreekuur in de wijk waar u terecht kunt met uw vragen over dit onderwerp. Het spreekuur is 

iedere derde dinsdag van de maand, van 10.30 tot 11.30 uur in appartementencomplex De 

Driehoek. Zonder vragen bent u ook altijd welkom voor een kopje koffie en een praatje. 

Meer informatie, vragen of contact?
Neem contact op met teammanager Corina Koning, telefoon 06-10531057, of per mail via 

ckoning@dsv-verzorgdleven.nl of kijk op www.dsv-verzorgdleven.nl.

Bemoeien uit zorg 
voor een ander
Stichting De Brug staat vooral bekend om de behandeling van iemand die verslaafd is en het 

Inloophuis, gelegen in onze wijk de Hoornes. Daarnaast biedt De Brug ook met name begeleiding 

aan mensen die hulp krijgen in het dagelijks leven. Een steuntje in de rug, een helpende hand bij 

zaken die voor een ander de normaalste zaak van de wereld is.  Een steeds grotere groep die De 

Brug in beeld brengt zijn de zogenoemde zorgmijders. Voor deze groep heeft De Brug het project 

‘Bemoeizorg’ gestart.

Het gaat hier om mensen die zorg mijden, om mensen die zelf niet om hulp vragen - of hulp 

niet willen en/of kunnen accepteren, terwijl er door de omgeving zorgelijke signalen worden 

geuit. Hierbij kan gedacht worden aan verslaving en psychische problemen, vervuiling en 

verwaarlozing, en soms zelfs dakloosheid. Deze mensen hebben vaak problemen op meerdere 

leefgebieden en ze zijn niet of nauwelijks in staat dit zonder hulp op te lossen. 

Elke woensdagmiddag gaat de groepswerker van het inloophuis samen met een begeleider 

de wijk in om zorgmijders te bezoeken en een maaltijd te brengen. Het brengen van de maaltijd 

is het eerste contact en een goede manier om binnen te komen, het gesprek aan te gaan en 

passend hulp te bieden. De hulpverleners van het project Bemoeizorg zijn ontzettend 

dankbaar voor de vruchten die geplukt mochten worden dankzij inspanning van velen. 

Meer informatie, vragen of aanmelden? 
Neem contact met ons op info@debrughelpt.nl of www.debrughelpt.nl.


