
 

 

 

 

 

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.  

 

Nieuwe community manager 
Wij starten deze nieuwsbrief met een belangrijke 

mededeling! Er is een nieuwe community manager; 

Maaike Vlek de Coningh. Wellicht al bij u bekend 

omdat zij bewonersconsulent voor Brinkpark was. 

Maaike zal zich volledig gaan richten op Ontmoeten 

bij Brinkpark. 

 
Activiteiten 
Bij Ontmoeten bij Brinkpark zijn veel leuke 
activiteiten: 

• Dagelijks koffiedrinken van 10:00 tot 11:00 
uur, met uitzondering van de zaterdag. Op 
zondag is het van 10:30 tot 11:30 uur. Iedere 
1e en 3e woensdag van de maand is er 
Koffiezingen. Er wordt dan gezellig samen 
gezongen! 

• Dagelijks gezamenlijk eten van 12:15 tot 
13:15 uur, met uitzondering van het weekend 

• Gezamenlijke maaltijd op dinsdag en 
donderdagavond 

• Maandelijkse gespreksgroep  

• Wandelprogramma van de Gemeente Hoorn 

• Biljarten 

• Klaverjassen 

• Spelletjesavond op maandag 
 
Verrassend tekenen 
Dit zal iedere 1e en 3e woensdag van de maand 
plaatsvinden van 13.30 tot 16.00 uur. 
 
Eucharistieviering  
De Eucharistieviering zal iedere 4e woensdag van 
de maand plaatsvinden om 16:00 uur.  
 
Via Samenspel, de website en het digitale scherm 
wordt u op de hoogte gehouden van de start van 
nieuwe activiteiten.  
 

Koffiebonnenverkoop 
Op woensdagochtend van 10:00 - 11:00 uur is de 
gastheer Richard Lakeman aanwezig in het 
Ontmoetingscentrum voor de verkoop van 
koffiebonnen.  

 
Wandelprogramma gemeente Hoorn 
Van woensdag 19 april t/m 13 september start weer 
de wandelgroep! De deelnemers verzamelen om 
09:45 uur bij Brinkpark en gaan om 10:00-11:00 uur 
wandelen en vervolgens een kopje koffie of thee 
drinken bij het Ontmoetingscentrum om 11:00 uur. 

Voor elk wandelniveau 
Het wandelprogramma is bedoeld voor mensen met 
een chronische ziekte, met overgewicht, of die het 
lastig vinden sociale contacten op te doen. De 
wandelingen zijn onder begeleiding van 
wandeldocenten en zorgprofessionals. Uw conditie 
of wandeltempo maakt niet uit. Er is bijvoorbeeld 
ook een groep voor mensen die met een stok of 
rollator lopen. Uw mantelzorger of sportmaatje is 
ook van harte welkom om mee te lopen! 
De kosten van het programma zijn 25 euro. De 

deelnemers kunnen dit bedrag betalen bij aanvang 
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van hun eerste wandeltraining (kom 15 minuten 

eerder). In de eerste week van het 

wandelprogramma kan er nog gepind worden, 

daarna kunnen de deelnemers alléén nog maar 

contant betalen. De deelnemers kunnen bij de 

betaling ook gebruik maken van de sport- en 

cultuur strippenkaart van de gemeente Hoorn. 

 

Klaverjassen 

Ook in 2023 kunt u weer gezellig komen 

klaverjassen bij Ontmoeten bij Brinkpark! Noteert u 

de volgende vrijdagen alvast in uw agenda; 3 

februari, 17 februari, 3 maart, 17 maart, 24 maart, 

7 april, 21 april, 5 mei, 19 mei, 2 juni, 16 juni, 23 

juni, 7 juli, 21 juli, 4 augustus, 18 augustus, 1 

september, 15 september, 22 september, 6 

oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 

december, 15 december, 22 december. Deze data 

zijn ook terug te vinden op het prikbord in 

Brinkpark. U bent van harte welkom! 
 

Hazesdag 
Het Hazeskoor uit Bovenkarspel organiseert op 18 

juni een gezellige Hazesdag in de 

ontmoetingsruimte! Noteert u deze datum alvast in 

uw agenda? 

 
Gezamenlijk eten op dinsdag en 
donderdagavond 
Het gezamenlijke eten op de dinsdag en 
donderdagavond vanaf 17:30 uur, waarbij er een 
verse maaltijd wordt bereid door vrijwilligers, is een 
groot succes! Inmiddels vindt deze activiteit 
wekelijks plaats. 
Wilt u zich aanmelden? Dat kan telefonisch bij 
mevrouw van Wegen, zij is te bereiken op 0229 - 
245683  
 
Overige informatie 
Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers. Vol = 
Vol. Kosten bedragen 7,50 euro per persoon incl. 
koffie/thee. Betaling ter plaatse contant bij een 
vrijwilliger . 
 

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 1 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.  
 

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 

• 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 € 0,50. Tijdens aanwezigheid 
van Richard Lakeman zullen de koffiebonnen 
verkocht worden.  
 

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 -  665 27 01 (van 08.30 - 13.00 uur)  
of via info@ontmoetenbijbrinkpark.nl. Daarnaast 
is de community manager, Maaike Vlek de 
Coningh, iedere maandagochtend aanwezig.  
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