
 

 

 

 

 

Welkom! 

Voor u ligt de nieuwsbrief van Ontmoeten bij 

Brinkpark. Ontmoeten bij Brinkpark is de centrale 

plek in Blokker voor samenzijn en ontmoeting. De 

activiteiten worden georganiseerd voor en door 

betrokken be- en inwoners op basis van wensen en 

behoeften van de inwoners. Regelmatig worden er 

nieuwe activiteiten opgestart. 

Corona 

Helaas hebben we, in verband met Corona, alle 

activiteiten in het Ontmoetingscentrum vanaf maart 

stil moeten leggen. In juli zijn we gestart om een 

aantal activiteiten, zoals koffie drinken en 

gezamenlijk eten, op een veilige manier weer te 

starten.  

Stap voor stap willen we meer activiteiten gaan 

opstarten. Echter blijven we voorzichtig en houden 

we ons aan alle coronamaatregelen. 

Eind september zijn er, door het toenemende aantal 

coronabesmettingen in Nederland, verscherpte 

maatregelen ingevoerd, waardoor we extra 

voorzichtig zijn met het opstarten van nieuwe 

activiteiten.  

Via het scherm in het Ontmoetingscentrum houden 

we u op de hoogte zodra er weer een nieuwe 

activiteit zal starten. 

Coronamaatregelen 

Wij vinden het belangrijk dat alle bezoekers van 

Ontmoeten bij Brinkpark op een veilige manier 

langs kunnen komen en deel kunnen nemen aan de 

activiteiten. Om deze reden hebben wij het 

Ontmoetingscentrum aangepast aan de geldende 

RIVM Richtlijnen en vragen wij alle bezoekers om 

zich aan de coronamaatregelen te houden.  

Er zijn een aantal regels: 

 Alle vrijwilligers en externe partners/
bezoekers dragen een mondkapje. 

 Bij binnenkomst worden handen ontsmet met 
desinfectie.  

 Bij activiteiten wordt vooraf uw naam 
genoteerd. Heeft u klachten? Dan blijft u thuis.  

 Alle bezoekers houden 1,5 meter afstand van 
elkaar. Ook als u samen in één woning woont, 
dit betreft een openbare ontmoetingsruimte 
waar iedereen zich aan de geldende regels 
dient te houden.  

 Na het gebruik van het Ontmoetingscentrum 
en de materialen in de ruimte, moeten deze 
volledig worden gereinigd. Dit wordt 
uitgevoerd door de vrijwilligers van de 
betreffende activiteit.   

 Toiletten van het Ontmoetingscentrum worden 
zo min mogelijk gebruikt. Probeer voor én na 
de activiteit gebruik te maken van uw eigen 
toilet in uw woning.  

Indien de regels tijdens de activiteiten niet 

nageleefd worden, zijn wij helaas genoodzaakt om 

de activiteiten stop te zetten. Uiteraard willen we dit 

voorkomen. Neem daarom uw eigen 

verantwoordelijkheid om alles, voor uzelf en alle 

bezoekers, veilig te laten verlopen.  
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Nieuws 

Nieuwe community manager 

Simone Onneweer is per 1 mei 2020 bij gemeente 

Opmeer gaan werken. Daarom is er een nieuwe 

community manager bij Ontmoeten bij Brinkpark; 

Hanneke Kooij-Ootes. U kunt bij Hanneke terecht 

voor vragen over het Ontmoetingscentrum, 

vrijwilligerswerk, activiteiten of voor een gezellig 

praatje. Hanneke is op woensdag aanwezig. Op 

andere dagen is zij, met uitzondering van de 

vrijdag, telefonisch bereikbaar via 088-921 00 11 of 

per mail via info@ontmoetenbijbrinkpark.nl  

Beheerder 

Vanaf 1 september is Richard Lakeman iedere 

maandag en woensdag van 09:30 uur tot 11:30 uur 

aanwezig in het Ontmoetingscentrum. Hij stelt zich 

hierbij zelf even voor; 

“Ik ben Richard Lakeman, 52 jaar en een echte 

Blokkerder en woon ook nog steeds in Blokker. Ik 

ben sinds 1 september de nieuwe vrijwillige 

beheerder van het Ontmoetingscentrum. Doordat 

ik 100% arbeidsongeschikt ben dankzij een 

aortadissectie, hartstilstand en klein herseninfarct 

ben ik op zoek gegaan naar een nuttige 

ochtendbesteding, in de middag moet ik rusten. Op 

de maandag ochtend en woensdag ochtend kunt u 

bij mij terecht voor de koffiebonnen, vragen en 

ideeën of een gezellig praatje. Wellicht ga ik in de 

toekomst nog meer betekenen voor Brinkpark. 

Voor iedereen die ik nog niet gezien of gesproken 

heb, kom ook eens langs en schuif eens an voor 

een bakkie, altijd gezellig.” 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten 

De volgende activiteiten zijn inmiddels weer 
gestart: 

 Dagelijks koffiedrinken van 10:00 tot 11:00 
uur, met uitzondering van de zaterdag. 

 Dagelijks gezamenlijk eten van 12:00 tot 
13:00 uur, met uitzonder van het weekend. 

 Cursus Train je Brein 

 Maandelijkse gespreksgroep  

 Wandelprogramma van de Gemeente Hoorn 

 Biljarten 

 

Rooster koffiebonnenverkoop 

Er is op verschillende momenten iemand bij 
Ontmoeten bij Brinkpark aanwezig om 
koffiebonnen te verkopen. De momenten zijn: 

 Maandagochtend van 09:30 - 10:30 uur 

 Woensdagochtend van 09:30 - 10:30 uur 

Als we op bovenstaande momenten niet aanwezig 
zijn staat dit tijdig vermeld op het digitale scherm in 
het Ontmoetingscentrum. 

 

Eetkring  

Omdat het gezelliger is om samen te eten dan 
alleen, bieden wij de mogelijkheid om in 
Ontmoeten bij Brinkpark gezamenlijk de warme 
lunch te gebruiken.  

U bestelt en betaalt de maaltijden bij DingDong en 
deze worden centraal bezorgd bij onze keuken, 
waar de maaltijden van maandag t/m vrijdag door 
vrijwilligsters worden verwarmd en opgediend. Als 
u hier gebruik van wilt maken, kunt u per week 
bekijken of u voor elke dag of voor 0 of meerdere 
dagen een maaltijd wilt bestellen. U bent nergens 
toe verplicht. De maaltijden worden twee weken 
van tevoren besteld en twee dagen van tevoren 
koelvers bezorgd, dus geen diepvries. 

Als u hierover meer wilt weten, kunt u bellen met 
Marion Verhulst, tel. 06-24963257, of op vrijdag 
tussen 11.30 uur en 13.00 uur even langs komen 
in Ontmoeten bij Brinkpark, dan is zij aanwezig.  
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Train het brein 

Op maandagmiddag van 14:00 uur tot 15:00 uur 
wordt de cursus Train het Brein gegeven in het 
Ontmoetingscentrum. 

De cursus maakt op een speelse manier gebruik 
van ritme, muziek, spraak, beweging, gehoor, zicht 
en voelen. De methode is geschikt voor alle 
bewoners en vindt zittend in de stoel plaats. 

Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Wilt u 
kijken of het wellicht iets voor u is, dan bent u 
welkom om vrijblijvend te komen kijken. 

 

Afscheid 

Wijkverbinder Anneke Reus van de Kunst en 
Cultuurkring heeft afscheid genomen van haar rol 
als wijkverbinder. Gelukkig blijft zij wel actief als 
vrijwilliger bij Ontmoeten bij Brinkpark. Wij willen 
Anneke bedanken voor haar enorme inzet in de 
afgelopen jaren en hopen haar nog vaak te zien in 
het Ontmoetingscentrum.  

 

Nieuwe wijkverbinder 

We zijn op zoek naar nieuwe wijkverbinders. Vind 
u het leuk om mee te denken in activiteiten en de 
ontwikkeling van Ontmoeten bij Brinkpark? Meld u 
dan aan als wijkverbinder.  

Als wijkverbinder coördineer je de voortgang van 
bestaande activiteiten en nieuwe activiteiten t.b.v. 
Ontmoeten bij Brinkpark. De organisatie gebeurt 
vanuit vier Kringen van activiteiten; 

 Eetkring, wijkverbinder Marion Verhulst 
eten@ontmoetenbijbrinkpark.nl 

 Koffiekring, VACATURE 
koffiedrinken@ontmoetenbijbrinkpark.nl   

 Beweeg– en ontspanningskring, 
wijkverbinders Ingrid Lakeman & Susan 
Langeberg 
ontspannen@ontmoetenbijbrinkpark.nl 

 Kunst– en cultuurkring, VACATURE 
wijkverbinder Bontsje Vogel 
cultuur@ontmoetenbijbrinkpark.nl 

Enthousiast geworden? Mail of bel naar Hanneke 
via info@ontmoetenbijbrinkpark.nl of                   
088 - 921 00 11.  

Informatie ‘Ontmoeten bij Brinkpark’ 

Naast deze nieuwsbrief informeren wij u ook via: 

Televisiescherm Ontmoetingsruimte 

Het scherm gebruiken we om alle bezoekers, maar 
ook vrijwilligers, te informeren over alles wat er 
speelt in het Ontmoetingscentrum. 

Dorpsblad Samenspel 

De afgelopen periode heeft er geen informatie over 
Ontmoeten bij Brinkpark in het dorpsblad gestaan. 
In verband met de coronamaatregelen adverteren 
wij momenteel niet voor bezoekers vanuit de wijk.  

Website  

www.ontmoetenbijbrinkpark.nl 

 

Kosten 

Aan de meeste activiteiten kunt u kosteloos 
deelnemen en voor sommige activiteiten wordt een 
kleine bijdrage gevraagd. Dit heeft meestal te 
maken met de materialen die worden gebruikt om 
de activiteit mogelijk te maken. De kosten voor een 
kop koffie of thee zijn € 0,30. Tijdens aanwezigheid 
van Richard Lakeman of de Community manager 
zullen de koffiebonnen verkocht worden. Zie het 
beeldscherm in het Ontmoetingscentrum 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 
onderstaand 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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