
Festivalkrant
Hoorn-Noord/Venenlaankwartier

Juni 2019 - Festivalkrant is een uitgave van gemeente Hoorn

Feest
in het park 
pagina 2

Gouden Eeuw- 
scènes op straat
pagina 2

Op zijn kop
in het Truydemanhof
pagina 3

Buren van ver
verhalen dichtbij 
pagina 3

Romantiek
in de kliniek 
pagina 4

Festival Wijkkijk barst los op zondag 7 juli
We zetten de wijk weer te kijk! 

Klaar voor Wijkkijk 2019? Net als vorig jaar zetten meer dan 200 buurtgenoten 
in Hoorn-Noord/Venenlaankwartier de deuren open, worden er verhalen verteld, 
muziek gemaakt, rondleidingen gegeven en lekkere hapjes gedeeld. Iedereen kan 
genieten van kleine voorstellingen, vertellingen en exposities in onze kleurrijke wijk.

‘Dit jaar vindt het Wijkkijkfestival plaats 
op zondag 7 juli’, vertelt artistiek 
coördinator Ingrid Docter. Zelf woont ze 
ook in Hoorn-Noord/Venenlaankwartier 
en kent ze de buurt dus goed. ‘Deze wijk 
zit vol talent en verhalen. Ook dit keer 
delen we dat graag, het programma is 
nog uitgebreider dan vorig jaar. Zo zijn er 
verhalen over de winkeltjes die verdwenen 
zijn uit het straatbeeld, films van het 
Buurtfilmfestival en vluchtverhalen van 
buurtgenoten die van ver komen. Ook is 
er weer een afsluitende picknick in het 
Engelse Park; dit keer met soulmuziek 

van The Velvet Grooves. Uiteraard is alles 
weer vrij toegankelijk.’

Van Gouden Eeuw tot Breakdance
Ingrid: ‘De Gouden Eeuw is dit jaar een 
van de thema’s. De familievoorstelling De 
Scheepsjongens van Bontekoe wordt in de 
Bontekoestraat gespeeld. De theaterscène 
van Jan Schouten over zijn schippersbroer 
Willem Schouten speelt natuurlijk in de 
Schoutenstraat en die rond JP Coen en 
zijn vrouw Eva Ment in een tuin aan de JP 
Coenstraat. Er is ook een Gouden Eeuw-
vertelling over de slaaf Tabo door Julian 
Wijnstein. En je kunt je laten rondleiden 
door gidsen in de mooie hofjes in de 
Venenlaan: het Rooie Dorp. Zo kom je meer 
te weten over de geschiedenis van de 
eerste sociale woningbouw in Hoorn.’ Een 
ander thema van Wijkkijk 2019 betreft dus 
de verdwenen winkeltjes, vertelt ze. ‘Zowel 
in het Venenlaankwartier als in Hoorn-
Noord waren er tientallen - van kruidenier 
tot groenteboer en tabaksspecialist. 
Op verschillende plekken in de wijk 
wekken verhalenvertellers deze boeiende 
geschiedenissen weer tot leven, vaak uit 
eigen ervaring.’

Er zijn ook veel verhalen van nu, vertelt 
de theatermaakster. ‘In het Truydemanhof 
is Spoken Word en breakdance, gebracht 
door bewoners Levi Noë en Munir Akesh 
plus jongeren van het Horizon College 
en TjillSkillz. Er zijn kinderactiviteiten in 
het park en musical in de Zaagtand. Niet 
alleen bewoners, maar ook organisaties 
laten zien wat er achter hun deuren 
schuilt. Een thema is bijvoorbeeld ‘De 
zorgzame wijk’ met verhalen over zorg in 
onder andere De Carrousel, De Praktijk 
en verpleeghuis Martha Flora. Je kunt 

naar de Moskee waar je ontvangen wordt 
met hapjes en een rondleiding, en naar 
het schoolgebouw van OSG Westfriesland 
waar Ria Nannings foto’s toont, Syriër 
Nour Mardini Arabische les geeft en Meta 
de Weerd als oud-leerling staat te zingen.’ 

Zoveel talent in één wijk
Wat Ingrid vooral zo aanspreekt is dat 
het talent uit de wijk zelf komt. ‘Het is 
een feestje met overal muziek, theater 
en mooie persoonlijke verhalen. Dat zijn 
onverwachte ontmoetingen met buurt- 
of stadsgenoten: je ziet talent waarvan 
je niet eens wist dat het er was. Je 
leert buren beter kennen – en als je het 
verhaal van de ander kent, ga je hem 
of haar ook beter begrijpen. Dat levert 
een nog mooiere wijk op.’ Dat is het 
langetermijneffect, benadrukt ze. Eerst 
die bijzondere zondag zelf. De wijk gooit 
opnieuw haar deuren open voor iedereen 
die graag een kijkje wil komen nemen!

Met de krant in de hand de wijk door
Deze programmakrant toont alle 
activiteiten van het festival en hun 
locaties. Maak van tevoren een keuze 
of laat je verrassen: de raamborden 
geven aan waar Wijkkijk-activiteiten 
plaatsvinden. Wandel of fiets door de 
wijk, of neem het open elektrische 
busje van Hoorn City Tours. Deze 
toert door de hele wijk, met stops bij 
of nabij Wijkkijk-activiteiten.
Tip: Neem het inlegvel uit deze 
festivalkrant mee. Op de plattegrond 
staan alle activiteiten genummerd 
met korte uitleg op pagina 2 tot en 
met 4. Meerdere activiteiten op één 
locatie? Dan hebben ze hetzelfde 
nummer. Ook staan toiletten, 
watertappunten en de route van het 
busje aangegeven. Liever een digitale 
krant? www.hoorn.nl/wijkkijk. 

Wijkkijk 2019
Zondag 7 juli 
Tussen 12.00 en 16.00 uur, 
afsluitende picknick vanaf 16.00 uur

Alle activiteiten zijn gratis en duren 
vaak tussen de 10 en 20 minuten. 
Is het vol, bijvoorbeeld in een 
kleine huiskamer? Er zijn meerdere 
voorstellingen, wacht even op de 
volgende ronde. Houd vooral onze 
Facebookpagina in de gaten. Daar 
gebeuren nu al de mooiste dingen: 
fb.me/wijkkijk.



36. Picknick in het park
Wat een mooi feest was het vorig jaar: de afsluitende picknick in het 
Engelse Park (het Wilhelminaplantsoen). Er werd gegeten, gedronken en 
vooral lekker nagepraat over alle bijzondere voorstellingen in de wijk. 
We konden buurtgenoten ontmoeten en genieten van muziek. 

Dat gaan we dit jaar natuurlijk weer doen en we hopen dat ook de zon 
weer lekker meedoet. Vanaf 16.00 uur is iedereen welkom in het park, 
of je nu wel of niet in de wijk woont. 

Neem zelf eten en drinken mee en deel dat met elkaar. Geniet vooral van 
nog meer talent uit onze wijk: zangeres Inèza Messack neemt haar band 
The Velvet Grooves mee. Deze soulband combineert funk met soul, jazz, 
R&B, hiphop en vrije improvisaties; ze spelen eigen werk en covers met 
een vette groove. Zing en swing gerust mee.
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Feest in het Park - voor jong en oud
36. Hartverscheurend mooie opening 
Wees welkom om 11.30 uur in het Engelse Park (het Wilhelmina-
plantsoen) voor de opening van het Wijkkijk-festival 2019. Wethouder 
Simon Broersma neemt de eer waar, daarna starten we samen met 
koffie, thee, limonade en prachtige muziek. Zangeres Anja Dol zingt 
hartverscheurend mooie Portugese liederen met haar trio Fado des Tres. 
Kinderen van het Fluitschip dansen en ook Inèza Messack treedt op met 
haar duo Velvet Jazz Grooves. Mooier kunnen we het niet maken!

36. Samen aan de graffiti-kunst
Graffiti is kunst. Kijk maar naar het werk van buurgenoot Arjan Jansen, 
alias YORKONE. Met deze graffiti-artiest kun je de hele middag werken 
aan een gezamenlijk kunstwerk in het Engelse Park. Ga de creatieve 
uitdaging aan: stap buiten je comfort zone en ontdek je talent.

36.Knutselen voor kinderen 
Nog meer creativiteit in het groen, ook voor de kinderen. Kathleen van 
Velzen, bekend als docent van De Blauwe Schuit en haar muur-
schilderingen als de Duiker bij Burgers, gaat tekenen en schilderen  
met de jeugd. Dat geeft de Wijkkijk kleur.

36.Het Fluitschip Danst! 
Minh-zone is dé Martial Arts & Dansschool van Noord Holland! Leerlingen 
van het Fluitschip uit groep 5 en 6 hebben speciaal voor Wijkkijk een 
voorstelling gemaakt onder leiding van Minh-Zone. Dat wordt zingen, 
dansen en vooral plezier maken.

Muziek in de wijk
15. De swingende wassalon
Sandra Semeijn van wassalon 
Zabri verhaalt over de geschiede-
nis van de wassalon en nodigt 
opnieuw muzikale vrienden uit. 
Dit jaar de pop/rock formatie 
King Kirby. Naast een akoesti-
sche sessie vertelt medebandlid 
Pieter Baas een mooi verhaal 
over de slagerij van zijn vader. 

8. Gebroeders de Wit 
Edo en Martijn de Wit ‘debuteer-
den’ vorig jaar op Wijkkijk als De 
Gebroeders de Wit. Dit jaar 
jammen ze opnieuw in een tuin 
rond de Metselaarsstraat: de bas 
en drum klinken gebroederlijk 
samen.

22. Meezingconcert Pisa
Dit jaar bestaat Inloophuis Pisa 
10 jaar - voor mensen met 
kanker en hun naasten. Het 
‘Zingen voor je leven-Pisakoor’ 
houdt in de tuin van de villa een 
meezingconcert met liederen vol 
hoop, troost en levenslust. Zing 
gerust mee! 

24. De OSG Revisited
Meta de Weerd en haar school-
vriendin Gerda Spaander zaten 

samen op het Westfries Lyceum 
(nu OSG West-Friesland) en 
vormen The Schoolgirls. In 
‘Muziek op school in de sixties’ 
presenteren ze liedjes die ze toen 
tijdens de zangles zongen. En ze 
vertellen hoe het er na de les aan 
toe ging... 

21.  Maritieme folkgroep  
Roaring Fifties

Nederlandstalige- en Engelstalige 
‘shanties’ en folksongs over de 
VOC-tijd, werk aan boord van het 
schip, dames in de havens, de 
liefjes en vrouwen thuis.  
Stoere zeemannen die zingen  
van afscheid en heimwee...  
(De folkgroep valt in voor zieke 
Hoornse collega-muzikanten, 
waarvoor dank!)

10. Yolanda van Zoolingen zingt 
Haar stem is van nature geschikt 
voor melodieuze jazz, maar ze 
kan nog zoveel meer. Zangeres 
Yolanda van Zoolingen zingt 
liedjes van weleer, van smartlap 
tot rocksongs: heerlijke herken-
bare meezingers.

12. 50 tinten vrouwen
Een theatraal concert met een 

lach en een traan. Nieuwe 
musicalgroep Groots brengt voor 
Wijkkijk Nederlandstalige én 
Engelse meezingers waarin 
verschillende tinten vrouw 
centraal staan. 

6. Het Schoorkoor
Het Schoorkoor brengt Mozart op 
een heel bijzondere locatie: het 
Apostolisch genootschap. Stap 
binnen en beleef hoe werelden bij 
elkaar komen in onze eigen wijk.

34. Muziek voor de kleintjes
Voor de kleine buurtbewoners is 
er muziek op schoot, onder 
leiding van Hillegonda van der 
Rol. Bij SKH de Tamboerijn 
kunnen kinderen van 1 tot 4 jaar 
met hun ouders meedoen met 
deze speciale kindervoorstelling. 

37. Slick & Spiffy 
Dit jazzy muziektrio beweegt zich 
tussen jazz, boogaloo en golden 
oldies. Met Kees Dullemond op 
saxofoon, Ab Tuyp op Hammond-
orgel en Nico Sier op drums.  
Slick & Spiffy nodigt je van harte 
uit om te komen luisteren en  
mee te deinen - of misschien  
wel te dansen.

Thema De Gouden Eeuw 
26. De vrouw van JP Coen
Je zal maar de vrouw van J.P. 
Coen zijn! Want wat er over hem 
allemaal wordt gezegd … Schuif 
aan tafel met Eva Ment waar zij 
over haar leven vertelt en waar 
Coen thee serveert. Frans en 
Astrid Stam spelen deze bijzon-
dere scène in een tuin in de JP 
Coenstraat.

24.  Scheepsjongens van 
Bontekoe

Padde, Hajo en Flor laten hun 
dromen uitkomen en beleven 
allerlei spannende avonturen. 
Kom kijken naar deze korte 
preview van de sprankelende 
familievoorstelling, gebaseerd  
op het boek van Johan Fabricius. 
Na de zomer wordt ‘De 
Scheepsjongens van Bontekoe’ 
helemaal gespeeld in Theater  
Het Pakhuis door Karlijn Vriend, 
Sander Huisman en Gerard 
Venverloo.

30. De vergeten broer 
Jan Schoutens naam staat niet 
in de geschiedenisboeken, die 
van zijn broer - schipper Willem 
Schouten - echter wel. Hoe kan 
dat? Want ook Jan ging op zoek 
naar eeuwige roem en status. 
Onderweg naar de beroemde 

zuidpunt van Zuid-Amerika leed 
hij echter jammerlijk schipbreuk. 
Leo Harlaar en zijn nichtje Mirea 
brengen Jan Schouten weer 
even tot leven op de 
Schoutenstraat. 

29. Muziek van De Zoete Inval 
Altijd al willen weten hoe muziek 
uit De Gouden Eeuw klinkt? De 
vier muzikanten van De Zoete 
Inval spelen instrumentale 
muziek uit de 17e eeuw op 
instrumenten uit die tijd: draai-
lier, contrabas, fluiten, gitaar en 
mandoline. Luister in het 
speeltuintje in de Pieter 
Florisstraat eens op een andere 
manier naar de geschiedenis. 

37. Tabo de slaaf
Julian Wijnstein kruipt in de huid 
van de zwarte bediende Tabo 
Jansz en kijkt door zijn ogen naar 
het Hoorn van De Gouden Eeuw. 
Tabo werkte voor de Hoornse 
regent Adriaan van Bredehoff:  
hij werd samen met zijn meester 
vereeuwigd op een schilderij,  
te zien in het Westfries Museum. 
Verhalenverteller Julian Wijnstein 
speelt ‘Tabo, een gedeelde 
geschiedenis’ met muzikale 
ondersteuning van de band  
Slick & Spiffy. 

3. Woest verlangen
Theatergroep Eenhoorn speelt 
‘Woest verlangen’, over de 
scheepvaart in De Gouden Eeuw. 
In deze buitengewone voorstel-
ling door buitengewone mensen 
staat het leven aan boord 
centraal. In de theaterzaal van 
creativiteitscentrum De Blauwe 
Schuit worden het werk en de 
mens aan boord door hen 
verbeeld. 

Musicalgroep Groots

Julian Wijnstein als Tabo

Vorig jaar in het Engelse Park

The Velvet Grooves
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Buren van Ver  
16. Verhalenkamer
Verhalen van Ver door Buren van Ver. Op Roet organiseert een 
verhalenkamer rondom vluchtverhalen. Syrië, Soedan, Irak en Eritrea 
liggen echt dichterbij je dan je denkt. 

24. Arabische les
Nieuwkomers krijgen hier Nederlandse les, maar laten we het nu eens 
omdraaien. Ontdek met Nour Mardini of dat lukt: neem een kort lesje 
Arabisch.

7. Proeven van Somalië 
Voor en in de school Het Fluitschip vind je de kleurrijke mensen en 
hapjes van de Somalische gemeenschap in Hoorn. Maak eens kennis en 
kom proeven. 

7. Rashid vertelt
Voorzitter Rashid Botan vertelt meer over Somalië en over de invloed van 
het land op het leven hier. 

2. Open huis bij de Moskee
Altijd al nieuwsgierig geweest naar de Moskee? Stap dan nu eens binnen 
bij de Abdulkadir Geylani Moskee. De Turkse Gemeenschap ontvangt je 
hartelijk met hapjes, een rondleiding en vragenuurtje om meer te weten 
te komen over de Turkse cultuur en het Islamitische geloof. 

De Verdwenen Winkels
28. Van de melkboer zeker?
Ab Venverloo was jarenlang de 
knecht bij Arie Bakker, de 
melkboer uit de JP Coenstraat. 
Ab vertelt verdwenen maar oh zo 
vertrouwde verhalen over de tijd 
dat melk nog ‘los’ werd verkocht 
en het tweetal voor de nodige 
gein in de wijk zorgde.

27. De winkels die er waren
Vincent Willebrands neemt de 
winkels op de hoeken van de JP 
Coenstraat en de Johan Mes-
schaertstraat voor zijn rekening. 
Van het voetbalmuurtje bij 
groenteboer Takken tot de 
broodbakkerij van de familie  
Van den Oort. 

31. Over de VIVO…
Markante wijkbewoner Fred van 
der Kooij weet nog hoe het was 

op de Venenlaan, in de VIVO van 
zijn ouders. Hoe is het om kind te 
zijn van een kruidenier die 
verandert in een supermarkt?

25. De zaakjes van Walter
Vera Truijens vertelt meer over 
de zaakjes van de familie Walter 
op de hoek van de Pieter 
Florisstraat. Zo bloeide Joop 
Walters brommerhandel bijvoor-
beeld tot grote hoogte in de 
‘provo’-jaren zestig. 

33.  De eerste 
zelfbedieningszaak!

Bart Koorn vertelt een verhaal bij 
snackbar Cindy, over hoe zijn 
ouders De Spar op de Venenlaan 
startten. Het begon met een 
kruidenierswinkel: de eerste 
zelfbedieningszaak in de wijk…
een noviteit. 

5. Geen dag zonder Deen
Rasverteller Peter Derix weet 
welke bedrijven en winkels vanaf 
1969 op de plek zaten waar nu 
Deen huist. Een garagebedrijf 
met benzinepomp, een snackbar 
met verhaal, buurtfeesten in 
Dansschool Verbiest… 
Herkenbare historie voor velen. 

20. Van de Koepoortsweg
Harry van der Berg mijmert over 
de winkels rond de Koepoorts-
weg, waar o.a. de wieg van 
grootsuper Deen stond. Harry’s 
winkelpraat wordt afgewisseld 
met zang van het a-capellakoor 
‘Met onder andere Judith’. 

Ab Venverloo verkoopt ‘losse’ melk Proeven van Somalië

Levi en Munir zetten het Truydemanhof op zijn kop

Het hof op zijn kop
19. Spoken Word rapshow
Rapper Levi Noë woont in het 
Truydemanhof en studeerde in 
2017 af aan de Herman Brood 
Academie. Zijn muziek is een 
combinatie van hiphop gemixt 
met Spoken Word: hij vertelt op 

ritmische manier verhalen in een 
rapshow in zijn hofje. 

19. Breakdance en TjillSkillz
Munir Akesh zet letterlijk het hof 
op zijn kop. Check zijn break-
dance plus de moves van 

dans- en theatergroep TjillSkillz 
onder leiding van Damar Lamers. 

19. Blik op de horizon
De groep ANTA bestaat uit 
jongeren van het Horizon College 
Nieuwkomers. Zij laten zien waar 
ze vandaan komen en waar ze 
naartoe willen. Samen werpen ze 
een blik op de toekomst en delen 
ze individuele dromen. Een 
theater- en dansperformance 
i.s.m. met dansmaker Mike 
Veerman en theatermaker 
Cyrelle Failé.

19. BuitengewoonSthom 
BuitengewoonSthom is het alias 
van Thom van der Gullik. Deze 
kunstenaar wil van stomme 
dingen iets leuks maken, kijk maar 
naar zijn expositie. Misschien gaat 
hij zelf ook aan het werk... 

19. Bewoners in beeld
Fotograaf Marianne Schuurman 
maakte van 12 bewoners van het 
Truydemanhof een bijzondere 
serie fotoportretten. 

19. Wonen op stand
Ze weet alles van de geschiede-
nis van het Truydemanhof. 
Stadsgids Marianne Buisman 
neemt je mee in de historie en 
ontstaansgeschiedenis, met 
muziek en unieke beelden. 
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4. Café Bepp is geen gewoon café
Even bijkomen van alle mooie voorstellingen tijdens het Wijkkijkfestival? 
Van alle verhalen over verdwenen winkeltjes, de Gouden Eeuw en andere 
vertellingen over het verleden? Kom dan gezellig even kletsen met de 
medewerkers van Café Bepp - over vroeger, nu en later.

Was vroeger alles beter? Of misschien toch niet? Aan tafeltjes met 
Perzische kleedjes en onder het genot van een kopje koffie, thee of 
glaasje fris nodigt Café Bepp alle inwoners van Hoorn-Noord/
Venenlaankwartier uit om mee te denken over ouder worden in de wijk. 

Beter oud
Café Bepp is het startmoment voor 

het project ‘Beter oud in Hoorn-
Noord/Venenlaankwartier’. Alle 
ideeën, suggesties en opmer-
kingen zijn van harte welkom.

Bewoners en medewerkers van 
Martha Flora in kostuums

9.  De toppers van  
Buurtfilmfestival Hoorn

Geraakt worden door verhalen uit je eigen buurt. Dat gebeurt als je kijkt 
naar de films die zijn gemaakt in het kader van het Buurtfilmfestival 
Hoorn. Bijvoorbeeld de korte film door Eric Molenaar over het leven van 
Jan van der Gracht. Of verpleegkundigen Linda en Linda die samen met 
twee patiëntjes een inkijkje geven op de Kinderafdeling van het 
Dijklanderziekenhuis. 

En ook de deelnemers aan de voorstelling Ed van Hoorn komen aan het 
woord, leerlingen van de Werenfridus portretteerden scholieren van  
De Stormvogel en er is een heel persoonlijke portret te zien van de 
bewoners van het hospice. Na ieder filmpje is er een nagesprek.

Heb je afgelopen voorjaar het Buurtfilmfestival gemist? Of wil je deze 
bijzondere films over en door onze buurtgenoten nog eens zien? 
Dit is je kans!

De Zorgzame Wijk
1. Kijkje in De Carrousel
Geniet van de kinderliedjes en 
laat je rondleiden door de ouders 
van de kinderen en jongeren 
met een verstandelijke en/of 
meervoudige beperking. 

22. Van drukkerij tot Pisa 
De markante villa van inloophuis 
Pisa kende vele bestemmingen. 
Van drukkerij tot zusterhuis: in 
een speciale verhalenkamer komt 
de geschiedenis van het gebouw 
tot leven. 

21. Romantiek in de kliniek
Henriette Kok-Verberne kruipt in 
de huid van zuster Burger (tekst: 
Gea van der Helm). In de Villa, nu 
sportinstituut Frits van der Werff, 
vonden vroeger verpleegkundigen 
hun ware roeping. Toch? Een 
theatrale vertelling met een 
vleugje romantiek. 

14. Modeshow Bij Bosshardt 
Glitter and glamour on the 
catwalk: Bij Bosshardt houdt 
een modeshow met opgehaalde 
kleding. Maar luister ook naar 
de verhalen achter de glamour 
van Joeri en William. En drink er 
vooral koffie.

18.  Van kruidenier naar 
therapiewinkel

Vele winkels gingen De Praktijk 
voor, van kruidenier tot bakker.  
Nu handelt men er in menselijk 
geluk. Luister naar de geschie-
denis van het pand en de liedjes. 
Het psychisch leed der mensheid 
wordt met een kwinkslag bezon-
gen door Café Chantant/afdeling 
Hoorn-Noord.

34. Lekker spelen bij de SKH
Kom spelen in de natuurtuin 
van SKH de Tamboerijn! En laat 

je voorlezen. Ontdek ook het 
blotevoetenpad dat speciaal voor 
de Wijkkijk uitgezet is: hier durf 
je steeds een beetje meer. 

9. Talent in vorm
Ook beeldend talent is goed 
voorzien in de wijk. Kijk maar bij 
de huidige expositie van creativi-
teitscentrum De Blauwe Schuit. 

6. Een Apostolisch welkom
Het Apostolisch genootschap 
nodigt je uit voor filmbeelden 
en een rondleiding: leden van 
het genootschap vertellen 
graag over het gebouw en de 
geschiedenis.

11. De Kunsttuin en Hoppethee 
De vriendinnen van Corrie 
exposeren hun schilderijen in 
de tuin van Corrie en Corrie 
schenkt thee. 

Kijkje in het verleden
32. De hofjes belicht
Ron van Marle weet meer 
over het Rode Dorp, oftewel 
de prachtige hofjes op de 
Venenlaan. Hoe zijn ze daar 
gekomen? Wat was de visie 
erachter en waarom zijn ze 
niet gesloopt? Een bijzondere 
rondleiding over de eerste 
sociale woningbouw in Hoorn.

23. Hoe goed ken jij de OSG?
Trudi Schrickx, gids van Oud 
Hoorn, neemt je mee in de 
geschiedenis van het gebouw 
OSG West-Friesland en het 
gebied rondom de school. Ze 
vertelt over de woningbouw 
tussen 1900 en 1940.

13.  Over de ‘karresporen’ naar 
Martha Flora

Bewoner Arie van Zoonen en 
zijn vriend Ab van Deursen 
stappen de geschiedenis in 
van verzorgingshuis Martha 
Flora. Samen met medewerker 
Sanne Lokker en fluitisten van 
muziekschool Boedijn laten ze 
de 17e en 18e eeuw herleven. 
Bewoners en medewerkers hullen 
zich in bijpassende kostuums. 
(Om de bewoners niet te veel te 
belasten, is het aantal bezoekers 
per voorstelling beperkt tot 25 

personen per voorstelling. We 
hopen op je begrip hiervoor.)

7. Van wandelpad tot superwijk
Hoorn-Noord vastgelegd in 
oude foto’s uit het Westfries 
Archief. Anja Bouwma stelde een 
fotoserie samen waarop oude 
beelden te zien zijn naast nieuwe 
foto’s van gebouwen, straten en 
huizen tussen de Provinciale Weg 
en het spoor. 

24. Ria’s fotoserie
Geniet van de fotoserie van 
verdwenen winkels in de wijk. 
Deze expo werd samengesteld 
door Ria Nannings. 

35.  Melancholie aan  
het Julianplein

75 jaar geleden werden de 
Roma en Sinti naar Auschwitz 
afgevoerd en vermoord. De 
Hoornse reiziger Janus Blouw 
verdiepte zich in deze tragiek. 
Ko Boos interviewt hem en 
de Hoornse fadista Anja Dol 
zingt drie fado’s: het Portugese 
levenslied dat stem geeft aan 
verdriet, melancholie, maar ook 
aan blijheid.

12.  Radio Bontekoe in  
De Zaagtand

Wally Ooms brengt het 
verleden via de radio tot leven, 
samen met Lucien Greefkes 
en Robert Vinkenborg. Kijk en 
luister in De Zaagtand naar 
een live-uitzending van Radio 
Bontekoe. Wally neemt je mee 
naar benzinestation Spruit, 
groentehandel Redeker, Vlaar 
supermarkt en een piepklein 
snoepwinkeltje.

Romantiek in de kliniek
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Praktische informatie
Welkom op Wijkkijk 2019! De nummers op de plattegrond komen overeen met de 
activiteiten van pagina 2 tot en met 4. Meerdere activiteiten op één locatie? Dan hebben 
deze hetzelfde nummer. Bij de nummers staat informatie over waar en hoe laat de 
activiteiten plaatsvinden. De icoontjes geven aan waar er koffie en thee is  en waar  
er toiletten zijn . En dit zijn activiteiten die leuk zijn voor kinderen: .

Het elektrische busje van Hoorn City Tours toert van 12.00 uur tot 16.00 uur in een vaste 
route door de wijk, zie kaart. Houd het busje aan en stap in en uit waar en wanneer jij wilt.

In de tabel hieronder de aanvangstijden van de verschillende activiteiten. 
  is doorlopende te bezoeken en    is de starttijd van een activiteit.

11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 >



1  
Kijkje in De Carrousel
Doorlopend tussen 12.00 en 16.00 uur

2    
Open huis bij de Moskee
(i.v.m. gebed) 11.00 u, 13.00 u, 15.00 u
Abdulkadir Geylani Moskee,  
Vredehofstraat 7b

3    
Woest verlangen van Theatergroep 
Eenhoorn
12.30 u, 13.30 u, 14.30 u, 15.30 u 

Expositie
Doorlopend van 12.00 uur tot 16.00 uur
De Blauwe Schuit, Vredehofstraat 7a

4  17  
Café Bepp - twee locaties
Doorlopend van 12.00 -16.00 uur
4. OSG, Bontekoestraat 3
17. Johannespoststraat 52

5  
Geen dag zonder Deen, door Peter Derix
12.00 u, 12.30 u, 13.00 u, 13.30 u,  
14.00 u, 14.30 u, 15.00 u, 15.30 u
Hoek St. Matthijsstraat/Vredehof

6    
Mozart door Het Schoorkoor
13.00 u, 14.00 u, 15.00 u
Rondleiding en film
Doorlopend van 13.00 tot 16.00 uur
Apostolisch Genootschap, 
Hogerbeetsstraat 24

7    
Proeven van Somalië – Meet & Eat
Doorlopend tussen 12.00 en 16.00 uur

Rashid vertelt
13.00 u, 14.00 u, 15.00 u

Foto-expo Van wandelpad tot superwijk
Doorlopend tussen 12.00 en 16.00 uur
Het Fluitschip, Hogerbeetsstraat 14

 
8  

Jammin door Gebroeders de Wit 
12.00 u, 13.00 u, 14.00 u, 15.00 u 
Tuin Metselaarsstraat 24

9  
De toppers van Buurtfilmfestival Hoorn
12.00 u Kinderafdeling Dijklander Ziekenhuis 
13.00 u Ed van Hoorn 
14.30 u Hospice Dignitas 
15.00 u Maatschappelijke stage 
15.30 u Jan van der Gracht
Tweeboomlaan 115

10  
Yolanda van Zoolingen zingt 
12.30 u, 13.30 u, 14.30 u, 15.30 u
Tuin Tweeboomlaan 121

11   
De Kunsttuin en Hoppethee van Corrie
Doorlopend tussen 12.00 en 16.00 uur
Tweeboomlaan 127

12    
Musicalgroep Groots: 50 tinten vrouwen
12.00 u, 13.00 u, 14.00 u, 15.00 u

Radio Bontekoe
Uitzending doorlopend, Wally Ooms en 
consorten 12.15 u, 12.45 u, 13.15 u,  
13.45 u, 14.15 u, 14.45 u, 15.15 u, 15.45 u
Wijkcentrum De Zaagtand,  
Sint Eloystraat 106

13  
Over de ‘karresporen’ naar Martha Flora
13.30 u, 14.00 u, 14.30 u, 15.00 u, 15.30 u 
Let op: beperkt aantal plaatsen/ 
25 bezoekers per keer.
Martha Flora, Koepoortsweg 73

14    
Modeshow Leger des Heils/Bij Bosshardt 
Verhalen van Joeri en William. En koffie.
Modeshow 13.00 u, 15.00 u 
Verhalen 12.00 u, 14.00 u
Koffie doorlopend 
Bosshardtcafé, Leger des Heils,  
Johannes Poststraat 52

15  
De swingende wassalon met King Kirby
13.00 u, 14.00 u, 15.00 u
Wassalon Zabri, Johannes Poststraat 54

16  
Verhalenkamer Buren van ver
12.00 u, 14.00 u Mohammad Kafina (Syrië) 
12.30 u, 13.30 u Mohamed Farah (Somalië) 
13.00 u, 15.00 u Medhani Negassi (Eritrea) 
13.30 u, 15.30 u Sabah Salh (Irak)
Koepoortsweg 72

17  
Zie nummer 4 Café Bepp

18  
Van kruidenier naar therapiewinkel
m.m.v. Café Chantant/afdeling Hoorn-Noord
12.00 u,13.00 u,14.00 u
De Praktijk, Drieboomlaan 164

19    
Spoken Word rapshow door Rapper Levi Noë
12.10 u, 13.40 u, 15.10 u
Breakdance van Munir en TjillSkillz
12.25 u, 13.55 u, 15.25 u 
Blik op de horizon - theater- en 
dansperformance
12.40 u, 14.10 u, 15.40 u
Expo BuitengewoonSthom 
Doorlopend 12.00 en 16.00 uur
Fotoserie Bewoners in beeld
Doorlopend 12.00 en 16.00 uur
Lezing Wonen op stand
13.00 u, 14.00 u, 15.00 u
Truydemanhof, Commandeur Ravenstraat 49

20  
Van de Koepoortsweg,  
door Harry van der Berg
Met a-capellakoor ‘Met onder andere Judith’ 
12.00 u, 12.45 u, 13.30 u, 14.15 u, 15.00 u
Koepoortsweg 14

21  
Maritieme folkgroep Roaring Fifties
12.00 u, 13.00 u, 14.00 u, 15.00 u

Beroep of roeping? Theatervertelling 
door Henriette Kok-Verberne
12.30 u, 13.30 u, 14.30 u, 15.30 u 
Parkeerplaats Sportinstituut Frits van der 
Werff, Draafsingel 61

22   
Meezingconcert Pisa-koor
12.30 u, 13.30 u, 14.30 u, 15.30 u 
Verhalenkamer: Van drukkerij tot Pisa 
13.00 u, 14.00 u, 15.00 u
Inloophuis Pisa, Draafsingel 59

23  
Rondleiding rondom het OSG, 
door Trudi Schrickx
13.00 u, 13.30 u, 14.30 u, 15.00 u
Johan Messchaertstraat, Hoofdingang OSG

24   
Scheepsjongens van Bontekoe
12.30 u, 13.30 u, 14.30 u, 15.30 u

Muziek op school in de sixties van  
The Schoolgirls
13.00 u, 13.45 u, 14.30 u

Arabische les met Nour Mardini
12.15 u, 13.15 u, 14.15 u, 15.15 u

Foto-expo Ria Nannings 
Expo doorlopend. 
Gebouw OSG West-Friesland, 
Bontekoestraat 3

25  
De zaakjes van Walter, door Vera Truijens
12.00 u, 12.30 u, 13.00 u, 13.30 u,  
14.00 u, 14.30 u, 15.00 u, 15.30 u
Hoek Pieter Florisstraat

26  
De vrouw van JP Coen,  
door Frans en Astrid Stam
12.30 u, 13.00 u, 13.30 u, 14.00 u,  
14.30 u, 15.00 u
Tuin JP Coenstraat 10

27  
De winkels die er waren, door Vincent 
Willebrands
12.00 u, 12.30 u, 13.00 u, 13.30 u,  
14.00 u, 14.30 u, 15.00 u, 15.30 u
Start Johan Messchaertstraat 36, op straat

28  
Van de melkboer zeker? Door Ab Venverloo
12.00 u, 12.30 u, 13.00 u, 13.30 u,  
14.00 u, 14.30 u, 15.00 u, 15.30 u
JP Coenstraat 55, op straat

29  
Muziek van De Zoete Inval 
12.30 u, 13.15 u, 14.00 u, 14.45 u, 15.15 u
Speeltuin Pieter Florisstraat 

30  
De vergeten broer, door Leo Harlaar en Mirea
12.00 u, 12.45 u, 13.30 u, 14.15 u, 15.00 u
Schoutenstraat 61

31  
Over de VIVO…, door Fred van der Kooij
12.00 u, 13.00 u, 14.00 u, 15.00 u
Venenlaan 34-36, op straat

32  
Hofjesrondleiding, door Ron van Marle
12.00 u, 12.45 u, 13.30 u, 14.15 u, 15.00 u
Venenlaan 27-37, start op straat

33  
De eerste zelfbedieningszaak,  
door Bart Koorn
12.00 u, 12.30 u, 13.00 u, 13.30 u,  
14.00 u, 14.30 u, 15.00 u, 15.30 u
Start Snackbar Cindy,  
Venenlaan 178 op straat

34   
Muziek voor de kleintjes – 1 t/m 4 jaar
12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 u

Lekker spelen in de natuurtuin
Doorlopend tussen 12.00 en 16.00 uur
SKH de Tamboerijn, 
Van Beijerenstraat 37 

35    
Melancholie aan het Julianaplein,  
door Janus Blouw en Ko Boos
Met fado’s van Anja Dol
13.00 en 15.00 uur
Praethuys ’t Slot, Van Beijerenstraat 87

36   
Opening: Fado des Tres en Velvet Jazz 
Grooves
11.30 u

Minh-zone en het Fluitschip 
Starttijden: 12.00 u, 12.30 u, 13.00 u

Graffiti en knutselen
Doorlopend van 12.00 tot 16.00 uur

Picknick en optreden The Velvet Grooves
Van 16.00 tot 18.00 uur
Wilhelminaplantsoen, Engelse Park

37  
Tabo de slaaf, door Julian Wijnstein
12.00 u, 12.30 u, 13.00 u

Band Slick & Spiffy
13.30 u, 14.00 u, 14.30 u, 15.00 u, 15.30 u
Louise de Colignylaan 2
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