
 

 

 

 

 

Welkom!  

Graag willen we van deze gelegenheid gebruik ma-
ken om u het allerbeste te wensen voor 2019.    
Voor u ligt de nieuwsbrief van Ontmoeten bij Brink-
park. Ontmoeten bij Brinkpark is de centrale plek in 
Blokker voor samenzijn en ontmoeting. De activitei-
ten worden georganiseerd voor en door betrokken 
be- en inwoners op basis van wensen en behoeften 
van de inwoners. Regelmatig worden er nieuwe ac-
tiviteiten opgestart. 

 

Nieuws 

Gezonde levensstijl 

Bewegen is belangrijk voor iedereen. Daarom zijn 
wij in samenwerking met Sportopbouwwerk 
(gemeente Hoorn)  in overleg over het uitbreiden 
van de fitness, lopen en andere bewegingsvormen. 

December 

December is een gezellige drukke maand met veel 
activiteiten geweest. Zo zijn bezoekers creatief ge-
weest met het maken van kerststukjes. Een zeer 
geslaagde middag onder het genot van een drank-
je. Tevens heeft Ontmoeten bij Brinkpark in samen-
werking met Zonnebloem een geslaagde kerstmid-
dag georganiseerd waarbij iedereen verwend werd 
met allerlei lekkers.  

 

Uitgelicht 

Verrassend tekenen en schilderen 

Vanaf 20 februari is het programma aangepast. Er 
is dan elke 2 weken de mogelijkheid om te komen 
tekenen en schilderen. De data voor de komende 
tijd zijn: 

 Woensdag 30 januari van 13.30—15.30 

 Woensdag 13 februari van 13.30—15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkvieringen   
Er worden maandelijks kerkvieringen in het ontmoe-
tingscentrum georganiseerd.  

Iedere 2de woensdag van de maand van 
16.00-17.00 uur, Oecumenische viering 

Iedere 4de woensdag van de maand van  
16.00-17.00 uur, Rooms Katholieke viering 

 
Bingo 
In de wintermaanden organiseren we  een gezellige 
bingomiddag met leuke prijsjes.  
De data zijn  

 Vrijdag 18 januari 2019 van 14-16 uur 

 Vrijdag 15 februari 2019 van 14-16 uur 

 Vrijdag 15 maart 2019 van 14-16 uur 

Aanmelden voor de bingomiddag kan via de  
website of via de intekenlijst in de ontmoetingsruim-
te. De kosten zijn € 4,50 per middag.  
U kunt dit bedrag contant betalen bij aanvang. 
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Bijeenkomst 

Samen met de wijkverbinders hebben we 
‘Ontmoeten bij Brinkpark’ op de kaart gezet bij de 
gemeente. Op woensdag 16 januari hebben we 
een hele positieve bijeenkomst gehad bij de ge- 
meente waar we met meerdere (partijen) lokale 
organisaties  gesproken hebben over samenwer-
king om (‘Ontmoeten bij Brinkpark’ beter op de 
kaart te zetten) te zorgen dat ‘Ontmoeten bij Brink-
park’ een centrale ontmoetingsplek wordt voor alle 
inwoners van Blokker. 

 

 

 

 

 

 

 

Over ‘Ontmoeten bij Brinkpark’ 

Behoefte aan nieuwe activiteiten? 
We hebben een mooi activiteitenprogramma staan. 
Heeft u goede ideeën voor leuke activiteiten? Laat 
ze niet verloren gaan en geef ze aan ons door. Op 
dit moment hebben we vier activiteitenkringen met 
elk een eigen wijkverbinder/contactpersoon.  

In welke kring past uw activiteit? Geef uw idee dan 
door via het mailadres bij de betreffende kring.  U 
kunt uw idee ook op een briefje achter laten in de 
brievenbus op locatie (nummer 1, buitenzijde en-
tree woningen) 

Eetkring, wijkverbinder Marion Verhulst 
eten@ontmoetenbijbrinkpark.nl 

Koffiekring, wijkverbinder Elisabeth Wentzel 
koffiedrinken@ontmoetenbijbrinkpark.nl   
 
Beweeg– en ontspanningskring, wijkverbinders 
Ingrid Lakeman & Susan Langeberg 
ontspannen@ontmoetenbijbrinkpark.nl 
 
Kunst– en cultuurkring,  
wijkverbinders Anneke Bakker en Bontsje Vogel 
cultuur@ontmoetenbijbrinkpark.nl 
 

 

Informatie ‘Ontmoeten bij Brinkpark’ 

Naast deze nieuwsbrief informeren wij u ook via: 

Televisiescherm  Ontmoetingsruimte 

Dit gebruiken we om alle bezoekers maar ook vrij-
willigers te informeren over alles wat er speelt in 
het ontmoetingscentrum. 

Dorpsblad Samenspel 

Tweewekelijks is er nieuws en de agenda van 
‘Ontmoeten bij Brinkpark’ te lezen in het Samen-
spel 

Website  

www.ontmoetenbijbrinkpark.nl 

 

Kosten 

Aan de meeste activiteiten kunt u kosteloos deel-
nemen en voor sommige activiteiten wordt een 
kleine bijdrage gevraagd. Dit heeft meestal te ma-
ken met de materialen die worden gebruikt om de 
activiteit mogelijk te maken. De kosten voor een 
kop koffie of thee zijn € 0,30. Op de spreekuren 
van de bewonersconsulent zullen de koffiebonnen 
verkocht worden. Zie beeldscherm in het Ontmoe-
tingscentrum voor dagen dat we aanwezig zijn. 

 

Verhuur ruimte(s) 

Voor diverse gelegenheden is de mogelijkheid voor 
bewoners en inwoners om ruimtes in ‘Ontmoeten 
bij Brinkpark’ te huren. Neem contact op via onder-
staand telefoonnummer voor de mogelijkheden. 

 

Vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog 
vragen? Neem gerust contact met ons op via  
088 - 921 00 11 (van 08.30 - 13.00 uur)  
of via info@ontmoetenbijbrinkpark.nl. 
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