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Oefenen in de Hoornes

Het thema ontmoeten is een breed begrip. Ontmoeten staat allereerst voor aandacht voor elkaar. Een tekort aan aandacht van 
anderen is een belangrijke bron van eenzaamheid. Bij aandacht gaat het om elkaar herkennen en groeten tot aan het 
ontwikkelen van vriendschap. Ontmoeten versterkt daarnaast het welzijn van bewoners, vooral wanneer het gaat om kwalitatief 
waardevolle contacten zoals samen iets leren of ondernemen. Ontmoeten is naast een relatief passieve activiteit zoals 
koffiedrinken of samen eten ook iets actiefs, denk aan samen sporten. Ontmoeten staat tenslotte ook voor laagdrempelig 
contact met professionals. Belangrijk is bijvoorbeeld dat bewoners snel de weg naar hulpverleners kunnen vinden.

Het eerste initiatief is de samenwerking tussen (de organisatoren van) deze festivals te versterken. Voor een deel moeten steeds 
dezelfde hobbels worden genomen, marketing, �nanciering en het maken van een boeiend programma. Via samenwerking 
kunnen de initiatiefnemers elkaar ondersteunen. Denkbaar is dat alle festivals een vergelijkbare naam dragen zoals festivals van 
de wijk. Materialen kunnen worden uitgeleend, terwijl door samenwerking ook de voorlichtingskant wordt versterkt (denk aan 
verslaving of voeding).

Ontmoeten is een breed begrip

Een idee is ook om de festivals het hele jaar rond te organiseren, in festivalwijk de Hoornes wordt zelfs in de winter een festival 
georganiseerd, bijvoorbeeld voor jongeren. Onder de vlag van festivals kunnen ook nieuwe activiteiten worden toegevoegd zoals 
een voedselmarkt in het winkelcentrum of de organisatie van digitale speurtochten in de Hoornes.

Via verkennende gesprekken, werkontbijten, gesprekken op straat, een �etstocht door de Hoornes en een grote bijeenkomst met 
(voornamelijk) professionals ontdekten we gaandeweg verschillende kanten van het ontmoeten. Uiteindelijk werd onze inzet 
om drie vormen van ontmoeten in de Hoornes versterken.

Ontmoeten in de Hoornes, de initiatieven

Wouter van Bohemen, basisschool de Krulder

1 De Hoornes, wijk van festivals

‘Voor ons is verbinding zoeken erg belangrijk, op school maar ook in de wijk. Daarom is er de ouderkamer en is bijvoorbeeld het 
foodfestival georganiseerd, onder het motto 'wij zijn de wijk'. 

De initiatieven rond ontmoeten waarmee we in de Hoornes aan de slag gaan zijn te onderscheiden in diverse vormen. In het 
portrettenboek ‘Ontmoeten in de Hoornes’ zijn de interviews overigens ook naar deze indeling gerangschikt.

Het wekte bijna verbazing. Wat worden in de Hoornes veel festivals georganiseerd, door bovendien nogal verschillende partijen 
zoals een school, een sociale ondernemer en het reguliere welzijnswerk! Te noemen zijn het ‘Wij Zijn De Wijk Festival’, De 
Zomerkaravaan en het Jumpin' Picknick festival. Alle drie de festivals vinden plaats in en rondom de zomer.

Het oefenproject Ontmoeten in de Hoornes maakt deel uit van het bredere traject De Toekomst van Katwijk. Inzet is om een 
agenda voor en door Katwijk op te stellen rond maatschappelijke wensen van inwoners, ondernemers, verenigingen en 
instellingen. Een van de thema’s is ontmoeten. Om te wennen aan werken met thema’s is in de Hoornes een oefenproject gestart 
rond het thema ontmoeten. Een groep onder de naam ‘Fans van de Hoornes’ voerde de regie voor het oefenproject. Inzet is om 
samen met de hoofdrolspelers tot initiatieven te komen om het ontmoeten te versterken.



2 De historie van de Hoornes

‘Over de wijk de Hoornes is nog nooit een historisch boek gemaakt, wel zijn er foto's over het verleden te vinden, wellicht bij het 
Katwijks museum waar ik ook vrijwilliger ben’. 

Katwijk is als gemeente dol op haar identiteit, met name de zee en de visserij. Het Katwijks museum is een belangrijke 
trekpleister. De Hoornes kent geen historische kern, is een naoorlogse wijk met relatief veel bewoners die niet in Katwijk zijn 
geboren. In de laatste decennia zijn het ook bewoners uit andere werelddelen die in de Hoornes gingen wonen.

Een voorgenomen initiatief is een boek en expositie te maken over de historie van de Hoornes, met het accent op verhalen van 
bewoners en beelden. Een eerste verkenning leerde dat de Hoornes een aantal amateurhistorici kent die in bezit zijn van veel 
materiaal. Daarnaast is het verzamelen en bewerken van de ervaringen en (bewegende) beelden een bij uitstek verbindende 
activiteit. Een suggestie is daarbij ook de foto’s en beelden te verwerken van de plek van herkomst, met het oog op het grote 
aantal migranten in Katwijk.

Lies van Beelen, bewoner van de Hoornes

3 Huizen van de wijk

‘Stichting TriPodia staat open voor meer verbinding met de buurt en hoopt dit dus met de juiste middelen, mensen en tijd uit te 
bouwen’. 
Hugo Boonstoppel, Tri Podia

Het is iets dat direct opvalt voor wie door de Hoornes trekt, op verschillende plaatsen zijn buurthuizen, soms prominent 
zichtbaar, soms wat meer onder de radar. Te noemen zijn Tri Podia, De Schelp, De Duinrand van DSV, en de Goerie van ijsclub 
Voorwaarts. Ze hebben een eigen identiteit en aanbod en trekken ook een eigen publiek op verschillende tijden, waarbij opvalt 
dat de avond relatief onderbezet is.

4 Bewonerscommissies

‘De ene bewonerscommissie is meer sociaal bezig dan de ander, dat wordt vooral bepaald door het enthousiasme van de 
vertegenwoordig(st)er. Hier ligt wellicht ook voor de stichting nog een rol om daar meer aandacht en / of ondersteuning aan te 
geven’. 

Een initiatief dat op stapel staat is de verschillende huizen met elkaar te verbinden via de naam Huis van de Wijk. De 
verschillende plekken blijven zelfstandig maar zoeken elkaar ook op om samen te werken rond zaken als publiciteit of het 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten.

Het ontbreken van een centrumhuis van de wijk (‘het hoornest’) wordt als een gemis ervaren. Een tweede initiatief is om een 
huis als centrumhuis aan te wijzen en als zodanig te pro�leren. Tri Podia is daarvoor een belangrijke kanshebber, met name 
vanwege de centrale ligging. De status van centrumhuis vraagt om een voor velen toegankelijk programma, en samenwerking 
met wijkpartners en andere huizen van de wijk.

Cees Oostindie, Stichting Huurdersbelangen
Huurders verenigen zich in bewonerscommissies, sommigen daarvan zijn zeer actief, anderen meer slapend. De focus voor deze 
commissies ligt op belangenbehartiging. Toch bestaan aansprekende voorbeelden van commissies met ook een sterke sociale 
rol, soms gedwongen door de omstandigheden.
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5 Wijkwerkers

‘Op andere plekken is er een wijkhuis waar we makkelijk mensen kunnen ontmoeten zoals in Valkenburg. Dat missen we in de 
Hoornes’. 
Kelvin Kiewiet, wijkagent

Het initiatief dat op stapel staat is hun rol voor het ontmoeten te versterken, onder meer door betere afstemming en 
gezamenlijke (digitale) pro�lering. Een van de middelen daarvan is het gebruik van een inlooppunt in het winkelcentrum van 
de Hoornes. Ook wordt aanbevolen een klussendienst op te zetten, met het winkelcentrum als locatie.

Een voorgenomen initiatief is om meer aandacht te vragen voor de sociale rol van de bewonerscommissies en deze relatief 
nieuwe taak actief te ondersteunen. Daarbij wordt uitdrukkelijk samenwerking gezocht met wijkspelers als Huurdersbelang, 
(Team Leeaar van) Dunavie en Welzijnskwartier.

De Hoornes kent een groot aantal medewerkers en instellingen met de W in de naam, de wijkwerkers. Het gaat om de 
wijkregisseur, de wijkraad, sociaal wijkteam, wijkagenten, wijkbeheer. De opsomming is niet compleet. Hun werk richt zich op 
de fysieke en sociale kant. Hun kerntaak is niet om het ontmoeten te bevorderen, uitgezonderd de wijkraad en wijkwerkers van 
Welzijnskwartier. Wel zijn zij allemaal de ogen en oren van de wijk.

‘Taalproblemen belemmeren in sommige gevallen het contact met de bewoners.’ 
Ruud van Rijn, buurtbeheerder Dunavie’

7 Ontmoeten is nog meer: sport, gezondheid, jongeren en eenzaamheid

‘Vernieuwend is een project met bezoek aan scholen waarbij ook theater wordt ingezet, over het thema verslaving. Soms ontbreekt 
de tijd om wat structureler met een thema aan de slag te gaan’. 

Zeer waardevol is het concept van de vitale sportvereniging. Samen met de betrokken verenigingen en het WZK worden er op 
dit moment plannen ontwikkeld om dit concept structureel te implementeren bij de huidige verenigingen en mogelijk ook bij 
andere verengingen. Initiatieven die hierin passen zijn bijvoorbeeld een algemene voorziening voor dagbesteding zonder 
indicatie, het ouder-kind sporten en de wijksportvereniging.

Sytze Geursen, CJG

In het oefentraject ‘Ontmoeten in de Hoornes’ kwamen nog diverse andere aspecten van ontmoeten aan de orde.

In de Hoornes wordt van alles georganiseerd om het meedoen in de samenleving te versterken. Het gaat om het verzorgen van 
Nederlandse taalles, tot aan spreekuren voor zorgvragen of het bieden van hulp bij het invullen van lastige formulieren. Die 
activiteiten trekken ook inwoners van de Hoornes die langskomen voor de gezelligheid. Participatie en ontmoeten zijn nauw 
verwant.

Het voorgenomen initiatief is om in de Hoornes proeven te starten voor een mobiel taalhuis voor de Hoornes en een 
formulierencafé. Het mobiele taalhuis richt zich op drukbezochte plekken als scholen en het winkelcentrum, daarnaast zorgt 
bijvoorbeeld een bak�ets letterlijk voor een mobiel taalhuis. Onderdelen van het mobiel taalhuis is werken met vrijwilligers als 
tolk en de uitbreiding van het aantal taalcoaches.

6 Participatie en Ontmoeten
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Fans van de Hoornes        

Tijdens het ophalen van initiatieven voor het oefenproject ‘ontmoeten in de hoornes’ gaven jongeren aan geen eigen plek te 
hebben binnen de Hoornes en daardoor vooral buiten de wijk hun tijd doorbrengen. Het gaat hier met name om de 
leeijdsgroep tussen de 13 en 17 jaar. Voor kinderen die op de basisschool zitten, worden veel activiteiten georganiseerd in 
buurtcentrum De Schelp. Jongerencentrum Scum is met name de plek dat het meest dichtbij de Hoornes ligt waar jongeren uit 
kunnen gaan. Dit is binnen 5 minuten op de �ets te bereiken vanaf het Hoornesplein. Willen de jongeren een soortgelijke plek 
in de Hoornes zelf of hebben ze iets heel anders voor ogen? We gaan de jongeren uit de Hoornes uitdagen om met een plan te 
komen van wat ze precies zouden willen, hoe dat eruit zou komen te zien en wat ze daar zelf voor zouden willen doen om het 
echt tot een succes te maken.

8 #ontmoeten in de Hoornes, groep en sociale makelaar

De begeleiding van de diverse initiatieven komt in handen van een actieve groep onder de naam #ontmoeten in de Hoornes. 
Deze groep bestaat al! Elkaar regelmatig zien, via inspirerende bijeenkomsten met de juiste balans tussen halen en brengen voor 
de deelnemers. Deze groep wordt begeleid door een sociale makelaar, die ook de regie voert voor de ontwikkeling van de 
initiatieven. Deze makelaarsfunctie wordt nieuw gecreëerd.

‘Wellicht kan met de inzet van bijvoorbeeld sociale makelaars, gebiedsadviseurs nog meer samenwerking tot stand gebracht worden’. 
Shirley van Gom, Brijder Preventie

Katwijk breed wordt volop gewerkt aan de aanpak van eenzaamheid, onder regie van het Welzijnskwartier. Eenzaamheid en 
ontmoeten zijn nauw verbonden thema’s. Bij de evaluatie is nuttig speci�ek te letten op de lessen en kansen voor de Hoornes.
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