Jaaroverzicht 2020
Eerste kwartaal 2020:
● Op vrijdag 17 januari vindt de Nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers en gebruikers plaats. Met meer
dan 30 bezoekers was dat een goed bezochte en gezellige bijeenkomst;
● Na de aftrap van ‘het beste idee van en voor Kolhorn’ in december, zijn de leerlingen van groep
7 en 8 van basisschool ‘Op Avontuur’ begonnen aan een rondgang langs de bewoners van
Kolhorn met een enquête.
● Het mobiel maken van de kerkbank is een feit door aanschaf en pasklaar maken van een
rolkoevoet.
● De deuren van de Nieuwe Horn worden met drempelhulpen rolstoeltoegankelijk gemaakt.
● Op 15 februari vindt in de Laurenskerk het afscheid van Jan van der Oord plaats.
● Op 7 maart speelde Zanglust. Hun volgende voorstelling, op de drempel van de lockdown, ging
niet door wegens ziekte van een speler. Door de dreiging van Corona hadden velen hun kaartjes
al geannuleerd.
● 14 maart werd op aanraden van het Oranjefonds de NL doet-dag afgeblazen. In heel kleine kring
werden de aan het Oranjefonds opgegeven en gesubsidieerde klussen, waarvoor het materiaal
geleverd was, toch nog geklaard.
Daarna viel alles stil. In eerste instantie in ieder geval tot 6 april. Het hele land ging in een
lockdown. Ook ons dorpshuis ging dicht. Alle boekingen werden geannuleerd.
Alle activiteiten werden stilgelegd
Een leegte volgde. Een vreemde tijd.
Gelukkig hadden wij allemaal ruimte en frisse lucht om ons heen. Wij konden nog naar buiten,
dat was in een stad wel anders.
Gemeente Hollands Kroon inventariseert knelpunten als gevolg van gederfde inkomsten.
Ook de Rabobank komt met een steunfonds voor maatschappelijke initiatieven
Tweede kwartaal 2020
● Begin mei organiseren wij ter afleiding de expositie Buitenom. De ramen worden volgehangen
met werken van plaatselijke kunstenmakers. Zo hoopten wij iedereen een beetje naar het
centrum van ons dorp te lokken, zodat er op gepaste afstand van 1.5 meter, toch wat reuring
was in het dorp.
Het Cultuurplatform Hollands Kroon, zond er zelfs een filmpje van uit op facebook.
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In mei ging de deur van ons dorpshuis op een kier. Alleen de kapster mocht beginnen.
Alle activiteiten m.b.t. de 75-jarige herdenking van de bevrijding, die in mei zouden plaatsvinden,
gezamenlijk georganiseerd door museum de Turfschuur, Harmonie de Eendracht, dorpshuiskerk,
St. Herdenkingspalen Hollands Kroon, Openbare basisschool Óp Avontuur’, werkgroep Kompas
en de Historische vereniging Kolhorn (histoverkol), toen nog in oprichting, vielen wel in het
water.
Maar aan de horizon gloorde het. Verruiming van de mogelijkheden leek aanstaande.
Iedere club maakt zijn eigen protocol en wijst een coronavertegenwoordiger aan.
Belangrijkste voorwaarden om weer open te kunnen zijn het garanderen van 1.5 meter afstand
en het inachtneming van hygiënemaatregelen, zoals regelmatig handen wassen bij zowel komen
als gaan en een gezondheidscheck bij de deur.
De voorwaarden om de clubs weer te ontvangen werden geschapen.
In juni vindt dan de, nog steeds beperkte, heropening plaats. de Zonnebloem bijt het spits af.;
wat was iedereen daar blij elkaar weer te kunnen ontmoeten. ’s Avonds volgt de Harmonie met
25 leden, meer stoelen konden (vanwege de 1,5 meter niet in de kerk.
De biljarters stonden te trappelen maar mochten uiteindelijk pas in juli weer naar het biljart.
In juni houdt de historische vereniging ‘Histoverkol’ haar uitgestelde oprichtingsvergadering.
Lobbywerk van Dorpswerk en LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) hebben
ertoe geleid dat dorpshuizen gebruik kunnen maken van de TOGsregeling (Tegemoetkoming
ondernemers Getroffen sectoren) een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers
die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Ook wij maken daar dankbaar gebruik van.

Derde kwartaal
 Eind augustus maakt de fitness een herstart; in september komen ook de WAO groep en de
Soos terug, alleen nog de mannen, de vrouwen wachten het nog even af.
● Van 26 juli tot 16 augustus vindt de, naar achteraf bleek, zeer succesvolle 8e
zomertentoonstelling plaats met werken van Gerard Mooy. 14 Werken van de 25 werden
verkocht. Een openingsfilmpje wordt op 27 juli gemaakte en op youtube geplaatst door het
Cultuurplatform Hollands Kroon.
● 12 september is het Open Monumentendag met als onderwerp ‘Leermonument’ . Activiteit is
een rondleiding door het dorp met orgelspel in de ochtend in de kerk. In de middag vindt de
afscheidsbijeenkomst van Jaap Blaauboer uit Slootdorp in de kerk plaats.
● 26 september vindt de burendag plaats. Het wordt een burendag buiten, een burendag voor de
deur onder het motto: Kerk en Horn schoon, tochtvrij en tuinklaar, buiten op afstand maar wel
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met elkaar! met 14 vrijwilligers wordt veel werk verzet in de tuin en worden deuren tochtvrij
gemaakt
Wij melden ons aan voor de Rabobankclubsupport met als bestedingsdoel HR ramen voor de
Nieuwe Horn en tochtvrije deuren in de Laurenskerk . Dat levert het mooie totaalbedrag op van
€ 648,-

Vierde kwartaal
● Inmiddels worden op 13 oktober de coronamaatregelen weer aangescherpt. Er mogen maximaal
30 personen in een ruimte en het dragen van mondkapjes, als men zich in openbare ruimtes
beweegt, wordt dringend geadviseerd in afwachting van wetgeving daarover die het dragen van
mondkapjes in openbare ruimtes verplicht zal stellen. Volwassenen mogen max met een groepje
van 4 sporten mits een onderlinge afstand van 1,5 meter kan worden gewaarborgd. Voor
personen tot 18 jaar geldt deze regeling niet. Het nuttigen van alcoholhoudende dranken is na
20.00 verboden.
● Na deze aanscherping stopt De Eendracht met spelen. Ook de schilderclub stopt haar
bijeenkomsten.
● Fik komt wel bijeen in oktober. Dit keer in de kerk om de 1,5 m afstand te kunnen waarborgen.
● David Heijmans komt op 18 oktober terug naar onze kerk (hij speelde daar in 2019 ook al een
keer) met een mooi, soms ontroerend optreden ‘De tussentijd’
● 23 oktober bezoekt groep 3 en 4 van de basisschool ‘Op Avontuur’ de Laurenskerk, waarvan de
jonge kinderen erg onder de indruk waren.
● Met ingang van 4 november worden de coronamaatregelen extra aangescherpt, voorlopig voor
veertien dagen(tot 19 november)met sluiting van onze dorpshuiskerk tot gevolg voor alle
clubactiviteiten. De kapster kan nog doorwerken en de fitness ook, mits geen fitnessles wordt
gegeven en 1,5 kan worden gewaarborgd.
● De Fik annuleert de bijeenkomst in november vanwege de aangescherpte maatregelen.
● Ook In november geplande optredens worden geannuleerd
● 19 november herleven de maatregelen van 13 oktober en zal er m.i.v. 1 december de plicht
bestaan tot het dragen van een mondkapje bij beweging in openbare ruimtes.
● Biljartles, Soos, harmonie en Zonnebloem hervatten hun activiteiten.
● 15 december volgt dan toch een strenge lockdown. Ons dorpshuis wordt opnieuw voor
onbepaalde tijd gesloten en alle activiteiten worden opnieuw stilgelegd.
Al met al een heel bewogen jaar om op terug te kijken.
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Op naar beter in 2021 waarin wij uitkijken naar vaccinaties voor iedereen en daardoor nieuwe
mogelijkheden.
Intussen worden plannen voor renovatie van de Nieuwe Horn gemaakt ter verbetering van de
constructie en duurzaamheid en zullen fondsen daarvoor worden geworven.
Aan activiteiten staan voorlopig al op het programmal
 NLdoet , is verplaatst van 13 maart naar 29 mei a.s. De klusdag zal plaatvinden onder het
motto: ‘Klussen met een maatje maakt Kerk en Horn tot een plaatje’.
 In maart: het stembureau
 In mei: een bruiloft
 in juli en augustus: de negende grote zomertentoonstelling
 in september: Buren(klus)dag en Open monumentendagen.
 In oktober: een optreden van Simonez met een afwisselend repertoire muziek voor elk wat
wils;
Verder heeft zich een nieuwe huurder gemeld; Fotoclub Fotomorgana uit Schagen.
Hopelijk is er in 2021 weer volop reuring te verwachten in Kolhorn!
Mocht u vragen, aanvullingen of suggesties hebben n.a.v. dit verslag: bel (06-15067787) of mail
(info@dorshuiskerkkolhorn.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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