Jaaroverzicht 2021
15 december 2020 werd ons dorpshuis opnieuw voor onbepaalde tijd gesloten als gevolg van een
nieuwe strenge lockdown aan het eind van een al bewogen jaar.
Op naar beter in 2021 hoopten wij, uitkijkend naar vaccinaties voor iedereen en daardoor nieuwe
mogelijkheden. Dat ‘beter’bleek nog iets verder in het verschiet te liggen.
Eerste kwartaal :
 De lockdown duurt eerst voort tot 9 februari vanwege grote zorg bij het kabinet over de
oprukkende Britse variant. Omdat die zorg blijft bestaan -vanaf 23 januari geldt dan ook al een
avondklok van 21.00 tot 04.30uur- en een derde golf dreigt, wordt de lockdown op 2 februari
verlengd tot 2 maart.
 Alleen basisscholen konden op 7 februari hun deuren weer openen. Vanaf 10 februari bestaat de
mogelijkheid online/telefonisch bestelde artikelen bij winkels af te halen via ‘click and collect’.
Voor dorpshuizen geldt dan nog geen versoepeling.
 M.i.v. 3 maart mogen kappers weer open. Winkelen mag vanaf die dag op afspraak in heel
beperkte mate en middelbare scholieren gaan weer beperkt naar school.
Voor dorpshuizen geldt nog geen versoepeling. Daar liggen de activiteiten nog stil. En daar lijkt
op korte termijn geen verandering in te komen.
 De nieuwjaarsborrel gaat als gevolg van de lockdown dit jaar niet door. Vrijwilligers en gebruikers
kregen een schriftelijke nieuwjaarswens.
 Ook de Fik wordt in januari gecanceld. Fik biedt de maanden die volgen alternatieven aan met
kleine filmpjes van Hans Westrik en de suggestie de Fikkers tegelijkertijd naar een door Fik
voorgestelde film op TV te laten kijken.
 Na de succesvolle expositie ‘Buitenom’ van plaatselijke kunstenmakers wordt nu een
jeugdexpositie ‘Buitenom’ georganiseerd. De jeugd wordt via alle mogelijke kanalen (hoofd van
de school, de Niedorper, facebookpagina, Hobby An de Kai via moeders, vrijwilligers en
gebruikers, hoort zegt het voort) opgeroepen een tekening te maken, zo mogelijk met een
nieuwjaarswens. De tekeningen worden opgehangen aan de ramen van de Horn en waren zo ook
‘Buitenom’ te bezichtigen.
 De kunstenaars van de zomertentoonstelling in 2019, Nora Muller van Wel en Rineke Gronert,
hebben de op hun zomertentoonstelling getoonde ammoniet aan kerk en Horn geschonken.
 Wij nemen deel aan het op 1 maart door de gemeente Hollands Kroon georganiseerde webinar
over verduurzaming van gebouwen zoals o.a. dorpshuizen. We krijgen tips voor verlaging
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energiegebruik en subsidiemogelijkheden voor ingrijpende energiebesparingen. En tonen
desgevraagd belangstelling voor het laten maken van een energiescan zodra subsidie daarvoor
wordt verleend.
NLDoet is in verband met de lockdown verplaatst van 13 maart naar 29 mei
Op 17 maart fungeert de Horn als stemlokaal, wat weer naar tevredenheid is verlopen.
Het gebiedsfonds Windpark Waardpolder zegt ons een subsidie toe van € 1.500,-- t.b.v. een
automatisch te openen binnendeur in de Horn. we ontvangen € 2.000,--.

Tweede kwartaal:
 26 mei opening kunst en cultuur; op 5 juni konden de deuren van de dorpshuizen weer volledig
open voor het verenigingsleven, nog wel onder een klein aantal voorwaarden. Na 26 juni
vervallen de meeste restricties. Alleen de basisregels blijven gelden (was vaak uw handen; houd
1,5 meter afstand; blijf thuis en laat u testen bij klachten). Het verenigingsleven wordt
schoorvoetend opgepakt.
 NLDoet op 29 mei met als motto ‘klussen met een maatje maakt Kerk en Horn tot een plaatje’
vindt, i.v.m. de coronamaatregelen, vooral buiten plaats en was een groot succes. 21 vrijwilligers
namen deel .
 Na 5 juni komt er weer Reuring in ons dorpshuis. De biljarters en Fotomorgana pakten de draad
weer op. Sommige clubs beginnen pas weer in september.
 Wij nemen deel aan een workshop ‘trends in vrijwilligerswerk tijdens en na corona,
georganiseerd door Dorpswerk. Ook nemen wij regelmatig deel aan vrijwel maandelijks door
Dorpswerk georganiseerde vragenuurtjes m.b.t. corona
 Experts Maarten Koning (bouwkundige) en Cees Besseling (goed ingevoerd in
energiebesparende maatregelen) bekijken mogelijkheden t.a.v. renovatie van de Nieuwe Horn
zoals stabilisatie en energiebesparende maatregelen’, bv van buitenaf. Rapportage volgt. Wij
hopen voor de realisatie van de renovatie aanspraak te kunnen maken op gelden uit de
gemeentelijke coronapot.
 Het kantoortje van de Nieuwe Horn heeft gedurende twee maanden dienst gedaan als ruimte
voor Gestalttherapie. In de zijbeuk is door Buurtzorg Nederland een cursus gegeven.
 Er is een nieuwe ansichtkaartenactie van Kolhorn gestart. De verkoop daarvan loopt goed.
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Derde kwartaal:
 Van 25 juli t/m 15 augustus vindt de 9e zomertentoonstelling plaats met als exposant Sigrid van
Essel. Haar tentoonstelling ‘Mens en Land’ trekt veel belangstelling. De publiciteit is groot.
 Het open monumentenweekend op 11 en 12 september levert een flink aantal bezoekers op met
ook donaties voor orgelpijp en onderhoud.
 Burendag vindt plaats op 25 september 2021 en staat In het teken van verbinding na corona.
Ons thema/slogan is: ’ VerduurSamen met de buren’ Met een kleine groep is veel werk verricht.
De kaartjes die huis aan huis werden verspreid op de Ansjoviskade waarmee de nieuwe
bewoners werden uitgenodigd voor een kop koffie die dag om zo kennis te kunnen maken met
ons dorpshuis, hebben helaas weinig nieuwe gezichten opgeleverd.
 Wij melden ons aan voor de Raboclubsupportactie met als bestedingsdoel voor de Horn: bijdrage
aan de automatische schuifdeuren en voor de kerk: bijdrage aan de interieurverbetering van de
aularuimte. De actie levert een totaalbedrag op van ruim € 500,-.
 Er vinden weer voorstellingen plaats in kerk en Horn. Zo treedt het trio Charivari met muziek
van wereldklasse, speelt het duo LudoRona gepassioneerde muziek en geeft Dette
Glashouwer een huiskamervoorstelling in de Horn waarmee zij de vele belangstellenden weet te
boeien en te verbazen.
 M.i.v. 25 september is een coronatoegangsbewijs vereist bij cultureel gebruik van het dorpshuis
zoals bij theater-, film- of muziekvoorstelling of bij gebruik van horeca .
Die check is niet nodig bij gebruik horeca bij condoleances. Een check is evenmin vereist bij
regulier gebruik van het dorpshuis.
 24 september wordt ‘het beste idee van/voor Kolhorn’ waarmee eind 2019 werd gestart en
begin 2020 wegens corona alweer moest worden gestaakt, herstart.
 Op 29 september wonen wij een bijeenkomst van Dorpswerk bij over verduurzamen. Hieruit
vloeit een samenwerking voort van Martijn Mewe van Dorpswerk en de plannen van Maarten
Koning t.a.v. de renovatie en verduurzaming van De Nieuwe Horn
Vierde kwartaal:
 De harmonie geeft voor het eerst weer een concert. Er vindt een spirituele beurs plaats,
waarvoor zeer veel belangstelling bestaat en ook is er weer een theatervoorstelling in de
Laurenskerk.
 Zanglust doneert na haar opheffing € 1000,- en schenkt ook haar piano aan ons.
 De aula werd ook dit jaar weer diverse keren voor opbaringen gebruikt en In de Nieuwe Horn
vonden een aantal door ons bestuur verzorgde condoleances plaats.
 Eind november wordt weer een avondlockdown aangekondigd die op 29 november 2021 ingaat.
Dat betekent een verplichte sluitingstijd van 17.00-05.00 uur voor de kapster, de fitness, alle
verenigingsactiviteiten, vergaderingen en recreatieve activiteiten in ons Dorpshuis.
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Ook is het dragen van mondkapjes in o.a. openbare ruimtes sinds 24 november weer verplicht.
M.i.v. 19 december 05.00 uur geldt vervolgens weer een volledige lockdown die tenminste tot 14
januari zal voorduren.
De deuren van ons dorpshuis moeten weer dicht!
Opnieuw kijken wij terug op een bewogen jaar waarop veel activiteiten moesten worden afgelast of
vooruitgeschoven door lockdowns. Daar zal op 14 januari 2022 verandering in komen .
Oplevingen van het virus lijken daarna beheersbaar waardoor verdere lockdowns (tot nu toe)
uitbleven en hopelijk verder uit zullen blijven.
Een aantal activiteiten die voor dit jaar(2022) al op het programma stonden zoals
 In maart: NLDoet en
 het stembureau
 In mei: een bruiloft
hebben al doorgang kunnen vinden
 de 10e zomertentoonstelling is inmiddels in volle gang
 van 15 tot 28 augustus vindt in de Laurenskerk een totaaltheaterproject plaats van Stichting
Cultuur tussen de dijken
en hopen wij met de Raboclubsupport weer veel stemmen op onze projecten te vergaren.
 staat 24 september Buren (klus)dag gepland
 gaat de automatische schuifdeur komende maanden een feit worden. Na inmiddels 2 x een
bijdrage van het gebiedsfonds windpark Waardpolder te hebben ontvangen, kunnen wij
tezamen met bijdrages uit de Raboclubsupport en een in het verschiet zijnde bijdrage van de
gemeente Hollands Kroon, de gewenste automatische schuifdeur in de Nieuwe Horn
realiseren. Uit de diverse opgevraagde offertes kozen wij de firma FAAC uit Doetinchem die
een van de komende maanden de deur zal gaan plaatsen.
 17 december laat de harmonie, in een avondconcert , van zich horen.
Kortom, er is weer Reuring in Kolhorn! Wij hopen en verwachten dat die de komende tijd zal
voortduren.
Met vriendelijke groet,
Bestuur dorpshuis De Nieuwe Horn en Laurenskerk,
Willem Messchaert, Lineke Albrecht, Irene van Setten, Job Kooijman en Peter Middelburg
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Mocht u vragen, aanvullingen of suggesties hebben n.a.v. dit verslag: bel (06-15067787) of mail
(info@dorshuiskerkkolhorn.nl) ons.
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