Jaaroverzicht 2019

18 februari 2019

Het jaar 2020 is inmiddels in volle gang. Een gezellige, goed bezochte nieuwjaarsborrel voor
vrijwilligers en gebruikers ligt alweer enige weken achter ons. Tijd voor het jaaroverzicht met daarin
belangrijke activiteiten en gebeurtenissen uit 2019 met betrekking tot Laurenskerk en Nieuwe Horn.
Eerste kwartaal 2019:
● Op 1 januari vindt een bestuurswisseling plaats. Wendy Dubbeld heeft op 31 december 2018
haar functie als secretaris van Kerk en Horn neergelegd. Met ingang van 1 januari treedt Lineke
Albrecht toe tot het bestuur en neemt de functie van secretaris over;
● Op vrijdag 11 januari vindt de Nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers en gebruikers plaats; Wendy
Dubbeld wordt warm uitgezwaaid en Lineke Albrecht warm verwelkomd;
● Op 19 januari geven wij in Obdam een presentatie over ons Kern met Pit project ‘Groot
Changement’. Hiervoor hebben we € 1.000,00 ontvangen en een kern met Pit-predicaat;
● Wij dongen met 14 andere dorpen mee naar een van de 3 finale plaatsen voor de
dorpsvernieuwingsprijs. Wij halen de finale weliswaar niet, maar krijgen wel een eervolle
vermelding. Volgens de jury horen wij bij de betere helft;
● Wij meldden ons aan voor de Rabobankclubkascampagne met als bestedingsdoel een AED. Die is
er gekomen en hangt bij de ingang van de Nieuwe Horn. Deze komt niet alleen ten goede aan het
toenemende aantal bezoekers van Kerk en Horn, maar aan het hele dorp;
● Naast een levendig verenigingsleven, vindt een dorpen biljarttoernooi plaats in de Horn;
geeft Zanglust tot tweemaal toe een succesvolle voorstelling ‘ Knip, zegt de kapper’,
trekt een veelbelovend, talentvolle theaterstudent uit Den Bosch, David Heijmans, 50 bezoekers
naar de kerk die genieten van zijn zeer originele solovoorstelling ’Omdat ze bestaat’.
De bezoekers worden bij binnenkomst muzikaal onthaald door Greetje van Roon, muzikante uit
Barsingerhorn, met haar stemmige akoestische gitaarklanken. Harmonie de Eendracht blaast de
sterren van de hemel in haar voorjaarsconcert;
● NLdoet klusdag was uiterst productief. Met 25 klussers werd de volledige klussenlijst afgewerkt.
Ondanks stormachtig weer werden Leilindegeleiderekken geplaatst en kreeg de tuin een
voorjaarsbeurt. Binnen werd gepoetst en geboend, geschilderd en allerlei gerepareerd. Kortom
een zeer vruchtbare en bovendien gezellige dag;
● De Horn fungeert opnieuw als stemlokaal;
● FiK (film in Kolhorn) bezoekers hebben weer maandelijks kunnen genieten van een prachtige
film;
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Tweede kwartaal
 De constructie van de Nieuwe Horn vraagt aandacht. Met bouwkundig expert Maarten
Koning wordt hierover van gedachten gewisseld. Trekstangen zullen worden aangebracht
om de constructie van de Horn te stabiliseren. Een klus die in september, op de burendag zal
worden aangepakt;
 Bunch of Barrels treedt op met een wervelend concert en trekt 150 mensen naar de kerk;
 We krijgen de Statenbijbel overhandigd door Trudi Schouwe. Zij heeft de bijbel geheel en zo
authentiek mogelijk gerestaureerd. Hij zal te pronk worden gelegd op de open
monumentendagen in september;
 De Rabobankclubkascampagne heeft het mooie bedrag van totaal € 811,98 opgeleverd. De
realisatie van een AED nadert;
 Voorbereidingen worden getroffen voor het plaatsen van een Vodafone mast in de
kerktoren;
Derde kwartaal
 Aan het dorpshuis wordt een nieuwe AED geplaatst;
 Van 28 juli t/m/ 18 augustus vindt, als onderdeel van Nazomeren, de zevende
zomerexpositie plaats in de Laurenskerk. KiK (Kunst in Kolhorn), met werken van Rineke
Gronert en Nora Muller-van Wel ‘ , onder de titel ‘Kleur, Klei en Klank‘. De tentoonstelling is
aan alle kanten, d.w.z. voor zowel bezoekers als exposanten, organisatoren en suppoosten,
een groot succes en leverde de kerk € 900,-- op;
 Ook de monumentendagen met als onderwerp ‘Plekken van plezier’ op 14 en 15 september
waren zeer geslaagd, met kunst in de kerk en in het gemaal, en met muzikale opluistering in
de kerk door orgelspelers en harmonie. De statenbijbel lag te pronk in de kerk en de
restaurateur daarvan, Trudie Pronk, gaf uitleg over de restauratie.
Er was een mooie samenwerking met Turfschuur, varend erfgoed KH44 en met het gemaal;
 Ook de nachtmarkten waren weer succesvol en brachten een aardige duit in het
onderhouds/c.q. restauratiezakje;
 Onze website werd aangemeld bij het cultuurplatform van Hollands Kroon;
 Op 23 september vindt er een bijeenkomst plaats, georganiseerd door de gemeente Hollands
Kroon, m.b.t. een identiteitsonderzoek. De uitkomst daarvan zal in november bekend
worden.
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Burendag was grOOts en overweldigend. Door 28 vrijwillige helpers werden weer bergen
werk verzet. Naast kleine reparaties en schoonmaakklussen zowel binnen als buiten alsook
het benodigde tuinwerk/onderhoud, werd de constructie van de Horn verstevigd met
trekstangen en werd de tocht uit de zijbeuk verbannen door het maken van een schuifluik in
de vide;
30 september startte Vodafone de aanleg van de antenne in de kerktoren met
graafwerkzaamheden.

Vierde kwartaal
 EHBO Kolhorn vertrekt uit Kolhorn. Zij gaan samen met EHBO Niedorp en zeggen daarmee
helaas het gebruik van de Horn op;
 Het orgel is onderhouden en verkeert weer in prima staat;
 14 oktober vindt de evaluatie van het identiteitsonderzoek gemeente Hollands Kroon plaats
in de Laurenskerk. Conclusie: Kolhorn is een klein plattelands dorp met weinig of geen
recreatieve/toeristische behoefte noch aantrekkingskracht daarvoor. Advies: Investeren in
gemeenschap en (digitaal) uitdragen inhoud boek ‘Wad en waard’;
 De donateursflyer wordt in september een feit en in oktober wijd en zijd verspreid;
 We hebben ons aangemeld voor NLdoet 2020 onder het motto: ‘samen aan het werk voor
behoud van Horn en kerk’. De klussenlijst vormt zich alweer;
 Een aantal vocht doorlatende voegen wordt bijgewerkt;
 De realisatie van het mobiel maken van de kerkbank is nagenoeg een feit. De
voorbereidingen zijn getroffen. De grote kerkbank en dubbele herenbank zijn elk met een
bank ingekort. Vier karretjes staan klaar. Rest nog het pasklaar maken van de bestelde en
inmiddels ontvangen hefboom;
 ‘Het beste idee van en voor Kolhorn”, een scholenproject naar een toekomstbestendig dorp,
bedacht door Kolhorn Kompas i.s.m. Dorpswerk en uit te voeren door groep 8 van
basisschool ‘Op Avontuur’ van Kolhorn gaat op 6 december van start in de Laurenskerk.
Het project zal worden afgerond met een eindpresentatie op 29 mei 2020.
 Dorpshuiskerk en harmonie doen gezamenlijk mee aan het project: ‘welke inititatieven en
goede doelen in Hollands Kroon verdienen volgens jou € 3.750,00?’ met het inititatief
‘Nieuwe stoelen voor bungelende benen’. Het initiatief krijgt niet voldoende stemmen om
gehonoreerd te worden.
 De aula wordt dit jaar drie maal gebruikt:
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De harmonie blaast in oktober de bladeren van de bomen tijdens een koffieconcert
De Laurenskerk was in november weer voor één keer in gebruik als kerk voor een kerkdienst
i.v.m. werkzaamheden aan de kerk in Winkel,
in november brengt folkband ‘Dark Rosie’ vrolijkheid en kleur in Kolhorn met een optreden in
de kerk vol avontuurlijke muziek op een rijk palet aan instrumenten.
FiK is ook dit kwartaal 3 x een succes en ook
Bik (Bibliotheek in Kolhorn) bewees weer goede diensten;
En last but not least ‘Het kerstdorp’. Dat trok ondanks het slechte weer veel bezoekers.

Al met al weer een heel mooi jaar om op terug te kijken!
Vooruitblik voor 2020:
Het jaar, 75 jaar na de bevrijding. Ook in Kolhorn zal daar op diverse manieren aandacht aan worden
besteed. U hoort daar te zijner tijd meer over.
Verder staat nu al op het programma:
 in maart: NLdoet met een klusdag op de 14e, een uitvoering van Zanglust op de 7e, 14e en
15e, de 16e oprichtingsvergadering Historische vereniging Kolhorn (Histoverkol),
 in april: een biljarttoernooi en een expositie van de schilderclub,
 in mei: een optreden van Simonez op de 9e met een afwisselend repertoire muziek voor elk
wat wils en op de 24e een herdenkings/bevrijdingsconcert van Harmonie De Eendracht en op
29 mei afronding en eindpresentatie van het project ‘Het beste idee van en voor Kolhorn.
 in juli en augustus: de achtste grote zomertentoonstelling,
 in september: Buren(klus)dag en Open monumentendagen.
Ook in 2020 is volop Reuring te verwachten in Kolhorn!
Mocht u vragen, aanvullingen of suggesties hebben n.a.v. dit verslag: bel (06-15067787) of mail
(info@dorpshuiskerkkolhorn.nl) ons.
Met vriendelijke groet,
Willem Messchaert, Lineke Albrecht, Irene van Setten, Job Kooijman en Peter Middelburg
Bestuur dorpshuis De Nieuwe Horn en Laurenskerk
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