
@PuurHoorn: Al 5% van onze inwoners 

ingeschreven voor de zonnepanelen-

veiling! Ook interesse? Inschrijven kan 

nog tot 23/9 op www.puurhoorn.nl 

Met de felle kleuren en schuine daken is De Kreek een opvallende verschijning in Bangert en Oosterpolder. Sinds begin 
september is het pand in gebruik. Het is dé plek waar wijkbewoners naar school gaan, sporten, spelen en hobby’s beoefenen. 

Met de nog wat kale omgeving is het nu misschien 
moeilijk voor te stellen, maar in de toekomst is De 
Kreek het kloppende hart van de wijk Bangert en 
Oosterpolder. De laatste uitbreidingswijk van Hoorn. 
Er worden nog steeds woningen gebouwd, zij het in 
een lager tempo dan oorspronkelijk bedacht. Maar 
dat heeft niet mogen beletten dat De Kreek er kwam. 
‘Op dit moment telt de Bangert en Oosterpolder zo’n 
vierduizend inwoners. Het is belangrijk dat zij goede 
en duurzame voorzieningen in de buurt hebben. Met 
de bouw van De Kreek hebben we daar de aanzet 
voor gegeven. Nu is het aan marktpartijen om in de 
komende jaren de omgeving verder uit te breiden 
met winkels en gezondheidsvoorzieningen’, aldus 
wethouder Peter Westenberg. 

Duurzaam
Bijzonder is dat het een duurzaam gebouw is. Dit is 
terug te zien in het ontwerp en de gebruikte 
materialen. De constructie is grotendeels gemaakt 
van hout, Europees naaldhout met FSC-keurmerk. 
Het productieproces van dit hout is vele malen 
duurzamer dan de productie van bijvoorbeeld staal 
of beton. En voor de houten buitengevel zijn oude 
meerpalen hergebruikt. Andere duurzame toepas-
singen zijn: extra isolatie, de zonnepanelen op het 
dak voor energieopwekking, zonnecollectoren in de 
dakbedekking voor warm water en het gebruik van 
lichtsensoren. Met elkaar zorgt dit ervoor dat het 
pand een minimale CO2-uitstoot heeft.

Goed gebruik
Wat ook duurzaam is, is dat het multifunctioneel is. 
Dezelfde ruimtes kunnen voor verschillende 
activiteiten gebruikt worden. Zo is er een grote 
zaal die door de school als aula kan worden 
gebruikt en door het buurthuis als zaal voor 
bijvoorbeeld voorstellingen. Hierdoor heb je maar 
één gebouw nodig in plaats van meerdere. Er zijn 
al verenigingen die De Kreek gebruiken voor hun 
trainingen en lessen. Basketbalvereniging 
Hoppers, volleybalvereniging Wham Wham en 
turnvereniging HG&TC geven buiten schooltijd les 
aan kinderen. Handbalvereniging Blokker heeft De 
Kreek als nieuwe thuisbasis voor het winter-
seizoen. Misschien dat er zaalvoetbalwedstrijden 
gespeeld gaan worden. Er is ook nog ruimte voor 
nieuwe activiteiten die bewoners van Bangert en 
Oosterpolder willen starten.

Gezond gebouw
Door goede ventilatie is het binnenklimaat 
CO2-arm. Dit zorgt voor een gezonde leeromgeving 
voor de kinderen en docenten. De driehoekramen 
zijn zo ontworpen dat er wel licht, maar geen zon 
binnenkomt. Hierdoor wordt het niet te warm en 
zijn er geen zonneschermen nodig. Het dak heeft 
de vorm van zaagtanden, met ramen richting het 
noorden. Hierdoor zijn de lokalen extra hoog en is 
er geen directe zoninval. Danielle Rood, directeur 
van de Roald Dahlschool, is enthousiast over De 

Kreek: ‘het is een heerlijke, ruime en lichte 
omgeving voor iedereen die in het gebouw leert en 
werkt. Het is ideaal dat alles in één gebouw zit, de 
kinderen hoeven geen jas aan om naar de gym of 
bibliotheek te gaan.’ 

Feestelijke opening
Op zaterdag 3 november is de feestelijke opening. 
Dan kunnen bewoners van de wijk kennis maken 
met De Kreek en de activiteiten die er georgani-
seerd worden. Er worden diverse sport- en 
spelactiviteiten georganiseerd voor jong en oud. 
Ook is er een talentenjacht waar talent uit Bangert 
en Oosterpolder zich voor kan aanmelden.

Wat vind je in De Kreek:
• Roald Dahlschool
• Bredeschoolbibliotheek
• Peuterspeelzaal van Stichting Netwerk
•  Buitenschoolse opvang van  

Stichting Kinderopvang Hoorn
• Buurthuis
• Jongerencentrum
• Sporthal en tribune met 300 plaatsen
• Horecagelegenheid
• Keuken (voor o.a. workshops)
• Grote zaal met podium

Adres: Meetketting 2
E-mail: dekreek@hoorn.nl

De KreeK in Bangert 
en OOsterpOlDer:
een duurzame ontmoetingsplek
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VerlOren en geVOnDen 
voorwerpen online melden
Wie in Hoorn iets is verloren of heeft gevonden, kan dit online doorgeven bij de gemeente via 
https://hoorn.verlorenofgevonden.nl/. Sinds de zomer heeft de gemeente de taak van verloren 
en gevonden voorwerpen overgenomen van de politie.  

Wie een voorwerp vindt en niet weet 
wie de eigenaar is, kan het 
gevonden voorwerp afgeven aan de 
receptie in het stadhuis. Ook is het 
mogelijk om het zelf te bewaren tot 
de eigenaar is gevonden. Via  
https://hoorn.verlorenofgevonden.nl 
is het mogelijk om zelf te melden wat 
je gevonden hebt of verloren bent. 
Wanneer je iets bent verloren, kun je 
op https://verlorenofgevonden.nl 
zoeken of iemand het gevonden 
heeft. Inmiddels zijn er al diverse 
voorwerpen bij de gemeente 
gebracht, variërend van mobiele 

telefoons tot gehoorapparaten en 
van sleutelbossen tot een skelter.  
Al verschillende mensen zijn via de 
gemeente weer herenigd met hun 
eigendom.

Fietsen
Voor fietsen geldt een andere 
werkwijze. Iemand die een fiets 
vindt, bijvoorbeeld een fiets die al 
weken ongebruikt voor de deur 
staat, kan de gemeente bellen  
(0229 252200). De fiets wordt 
opgehaald en gaat naar een depot. 
Via de website 

www.verlorenofgevonden.nl kunnen 
eigenaren zelf hun fiets vinden en 
zorgen dat ze die terugkrijgen.

Politie
Voor sommige zaken is het nog steeds 
nodig om naar de politie te gaan. Dit is 
het geval bij verlies van een paspoort, 
rijbewijs of identiteitskaart. 

Wie een melding doet van een 
verloren voorwerp krijgt een 
bevestiging van de gemeente. In de 
meeste gevallen wordt deze ook 
door de verzekering geaccepteerd.

OuDers uit BeD
wanneer hun kind zich misdraagt

Vanaf aankomend weekend treedt de politie streng op wanneer jongeren in de uitgaans-
weekenden voor overlast op straat zorgen. De jongeren gaan mee naar het politiebureau en de 
ouders worden uit bed gebeld. Onder de naam ‘Wakkere Ouders’ gaat deze actie in Hoorn van 
start. Doel is de overlast die vaak gepaard gaat met drankgebruik terug te dringen en ouders 
bewust te maken van het gedrag van hun kinderen.   

De politie houdt jongeren aan die, al 
dan niet dronken, voor overlast 
zorgen of strafbare feiten plegen en 
neemt ze mee naar het bureau. 
Vervolgens worden de ouders 
(wakker) gebeld met de mededeling 
dat ze hun kind kunnen ophalen. Ook 
midden in de nacht. Voor de jongere 
staat een boete of taak- of leerstraf 
te wachten. Dit kan bestaan uit het 
volgen van een cursus bij de Brijder 
Stichting, samen met de ouders.
‘Het is belangrijk dat ouders weten 

wanneer hun kind voor overlast 
zorgt. Vaak is dit niet het geval. We 
willen dat de overlast op straat en 
het alcohol- en drugsgebruik onder 
jongeren afneemt. Met Wakkere 
Ouders betrekken we de ouders nog 
meer actief en geven we ze de 
verantwoordelijkheid die bij hen 
hoort.‘, aldus burgemeester Onno 
van Veldhuizen.  

Waarschuwing
De komende tijd delen politie, 

Stadstoezicht en jongerenwerkers 
op indrink- en hangplekken flyers uit 
aan de jongeren om ze te waarschu-
wen voor deze nieuwe werkwijze. 
‘De politie treedt streng op bij 
overlast’ zo luidt de boodschap.  

Wakkere ouders is een  
samenwerking tussen gemeente 
Hoorn, Stichting Netwerk,  
politie Noord-Holland Noord,  
het Openbaar Ministerie en  
Bureau Halt.

400 jaar BetreKKingen 
turkije-nederland
Van 6 tot en met 8 september werd in 
Hoorn 400 jaar handelsbetrekkingen 
tussen Nederland en Turkije gevierd. 

Op diverse locaties in de stad waren 
activiteiten, waaronder een  
speciale filmvertoning, een braderie  

op Oostereiland  en een familie-
voorstelling.

HOOgHeemraaDsCHap 
organiseert inloopavond versterking markermeerdijk

De Markermeerdijk tussen Hoorn en 
Amsterdam-Noord voldoet grotendeels 
niet meer aan de laatste wettelijke 
veiligheidsnorm. Dit betekent dat we de 
dijk moeten versterken om Noord-Holland 
ook in de toekomst te blijven beschermen 
tegen overstromingen. Het Hoogheem-

raadschap Hollands Noorderkwartier wil 
u graag informeren over de plannen en 
organiseert daarom een inloopavond. 

Wanneer?
Op 1 oktober is er van 18.00-21.00 uur 
een inloopavond in Schouwburg Het 

Park, Westerdijk 4. De avond is vooral 
bestemd voor het tracé van de 
Westerdijk tot en met de Grote Waal. 

Meer informatie
Kijk op de website 
www.hhnk.nl/dijkversterkingen. 

agenDa
Kijk voor een compleet en actueel overzicht van alle 
vergaderingen op www.hoorn.nl. De vergaderstukken van 
de raads- en commissievergaderingen staan enkele dagen 
voor de vergadering op deze website. U kunt de stukken 
ook lezen in het stadhuis. Wilt u spreektijd reserveren 
tijdens een raads- of commissievergadering? Neem dan 
contact op met de griffie. Bel 0229 252250, stuur een mail 
naar griffie@hoorn.nl of kijk op de website.

Dinsdag 25 september, 20.00 uur, stadhuis
Algemene raadscommissie over o.a. notitie schuldhulpverlening  
West-Friesland, Winkeltijdenverordening 2012, Voetbrug NS-station  
Hoorn en Samenvoegen panden Lange Kerkstraat 19 en 23.

Donderdag 27 september, 20.00 uur, 't Slot, Van Beijerenstraat 89
Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier

Dinsdag 2 oktober, 20.00 uur, stadhuis
Raadsvergadering, de vergaderstukken staan vanaf maandag  
24 september op hoorn.nl.

Voorkom hooikoorts, controleer op ambrosia

Last van hooikoorts? Controleer dan of de Ambrosiaplant in 
uw tuin staat. Deze plant kan namelijk hooikoortsklachten 
veroorzaken. Tijdens de bloei komen grote hoeveelheden 
pollen vrij. Deze pollen zijn zeer sterk allergeen wat 
betekent dat ze snel hooikoortsklachten veroorzaken.

De plant bloeit laat, vanaf eind augustus tot en met oktober. Hierdoor wordt 
het huidige hooikoortsseizoen met twee maanden verlengd. 

Ook in uw tuin
In Nederland komt Ambrosia voornamelijk voor in tuinen op plaatsen waar 
vogelvoer is gestrooid. Vetbollen en strooivoer, maar ook kippen- of 
duivenvoer kunnen zaden van Ambrosia bevatten. Heeft u de afgelopen 
jaren de vogels in uw tuin gevoerd? Dan is het mogelijk dat op die plek de 
Ambrosia voorkomt.

Ambrosia melden
Door in alle wijken vijf tot zes keer per jaar te schoffelen wordt de plant net 
als ander onkruid adequaat bestreden door de tuinmannen van de 
gemeente. Als de plant zich in de wegbermen vestigt, maait de gemeente 
deze op tijd weg. Mocht u toch een ambrosiaplant ontdekken in het 
openbaar groen, horen wij dit graag. Bel ons via 0229 252200 of mail naar 
gemeente@hoorn.nl. Wij zorgen er dan voor dat de plant wordt weggehaald.

drijvende kracht achter  
de hulpverlenersdag
Hulpverleners verdienen respect. Dat is het idee achter de 
eerste Hulpverlenersdag op zondag 7 oktober. De hele dag 
staat in het teken van het werk van hulpverleners. Een van de 
drijvende krachten achter het evenement is Frans van Luit.

Stichting Hulpverlenersrespect organiseert een programma waarbij jong 
en oud een kijkje kunnen nemen in de wereld van de hulpverleners. Frans 
van Luit zet zich in als vrijwilliger en legt uit waarom: ‘Steeds vaker worden 
hulpverleners geconfronteerd met agressie en geweld. Wij vinden dat 
onacceptabel. Zij verdienen ons grootste respect. Met deze dag willen we 
laten zien dat we samen achter onze hulpverleners staan.’ 

Ontbijtje hulpverleners
De Hulpverlenersdag wordt geopend met een groots ontbijt voor brand-
weermannen, politieagenten en vele andere hulpverleners. Tijdens dit 
ontbijt spreken demissionair staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
Fred Teeven en Commissaris van de Koningin Remkes. 

Kom kijken! 
Vanaf 12.00 uur zijn er diverse demonstraties van brandweer, trauma-
helikopter, Stichting Hulphond en vele andere organisaties. Voor de 
kinderen is er een springkussen, een knutselhoek én ze kunnen zich verkle-
den als een echte militair. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en vinden 
plaats aan de Nieuwe Wal bij het Julianapark, gelegen aan het IJsselmeer. 

Nieuwsgierig? 
Kijk op www.nationalehulpverlenersdag.nl

Hart VOOr HOOrn

HOOrn geeFt antwOOrD

FeestelijKe 
Opening 
wijKCentrum 
De ZaagtanD
Op zaterdag 22 september opent wijkcentrum De Zaagtand 
officieel haar deuren. Het monumentale zaagtandgebouw 
op de hoek van de Liornestraat en Sint Eloystraat is het 
nieuwe wijkcentrum voor de bewoners van Hoorn-Noord, 
het Venenlaankwartier en de binnenstad. 

Feestelijk programma
Om 13.00 uur is de officiële opening. Daarna is er tot 16.00 uur een 
feestelijk programma voor jong en oud. U kunt onder andere meedoen 
met een workshop koken of genieten van de optredens van het Musical 
Popkoor Broadway, het kindertheaterdans en stand up comedians. 
Kinderen kunnen een gratis ritje maken met een paardentram, creatief 
aan de slag en om 16.00 uur meedoen met een ballonnenwedstrijd. De 
twee nieuwe peuterspeelzalen zijn open voor bezichtiging en informatie. 
Daar is ook een leuke activiteit voor de allerkleinsten. In het jongeren-
centrum kun je alcoholvrije cocktails maken en meedoen met VJ- 
en DJ-workshops. Iedereen is van harte welkom. Graag tot ziens op 
22 september!

Burendag Netwerk on Tour
De opening in de Zaagtand  wordt georganiseerd door Stichting 
Netwerk, IntermarisHoeksteen en de gemeente Hoorn. 
Het is onderdeel van de Burendag Netwerk on Tour. In alle wijkcentra 
in Hoorn zijn op 22 september leuke activiteiten. Meer informatie vindt 
u op www.netwerkhoorn.nl 

VVD winnaar
tweede kamerverkiezingen in hoorn
Inwoners van Hoorn hebben op woensdag 12 september de VVD verkozen tot de grootste partij van de 
Tweede Kamerverkiezing. De PvdA volgt op de voet als tweede. De SP volgt op afstand als derde partij.   

In Hoorn werden in totaal 52.448 
stemgerechtigden opgeroepen. 39.084 
stemgerechtigden hebben een stem 
uitgebracht. Daarmee kwam het 

opkomstpercentage op bijna 75%. 
Tijdens de vorige Tweede Kamer-
verkiezingen in 2010 lag het opkomst-
percentage op 74,1procent.

Verkiezingsuitslag
Kijk voor het complete overzicht van 
percentages en het verschil met de 
uitslagen van 2010, op www.hoorn.nl.

gemeente aKKOOrD
met plan huisvesting voortgezet onderwijs
Het college is akkoord met het huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs 2012-2021. 
Het plan voldoet aan de kaders die de gemeenteraad heeft gegeven. De raad vindt het onder 
andere belangrijk dat het aantal bestaande schoollocaties voor het voortgezet onderwijs 
hetzelfde blijft, zodat er keuze blijft voor ouders en leerlingen. In het plan staat dat de 
schoolbesturen alle locaties voor het voortgezet onderwijs in 2021 op orde willen hebben. De 
vier locaties voor avo/vwo en de twee locaties voor vmbo-scholen voldoen dan aan de eisen 
van modern onderwijs, flexibiliteit, duurzaamheid en ‘Frisse scholen’.   

In het Meerjarenhuisvestingsplan 
2012-2021 staat dat binnen een 
periode van tien jaar gebouwen 
bouwkundig, technisch en 
onderwijskundig opgewaardeerd 
zijn. Er zijn dan geen noodlokalen 
en dislocaties meer, en geen van 
de locaties heeft structurele 
leegstand. Er zal nieuwbouw zijn 
voor die locaties waar opwaarde-
ring tot desinvesteringen leidt. In 
de gebouwen waarin leerlingen en 
medewerkers leren en werken, 
moeten ze zich veilig en gekend 
voelen. Scholen zullen snel en met 
weinig kosten hun huisvesting 

kunnen aanpassen aan  
veranderende omstandigheden  
en behoeften. 

Schoolbesturen  
zelf verantwoordelijk
De gemeenteraad heeft in maart 
2012 de Overeenkomst Door-
decentralisatie Huisvesting 
Voortgezet Onderwijs vastgesteld. 
Daarmee maakte de gemeente de 
schoolbesturen van het Tabor 
College en Atlas College gezamen-
lijk verantwoordelijk voor de 
huisvesting van de locaties. 
De raad heeft daarbij een aantal 

kaders meegegeven. Nu de 
schoolbesturen zelf verantwoorde-
lijk zijn voor de huisvesting, kunnen 
ze zelf bepalen welke investeringen 
ze willen doen. Ook kunnen ze  
nu voor een langere termijn 
plannen maken, en daarbij 
rekening houden met onderwijs-
kundige ontwikkelingen. 

Meer achtergrondinformatie
Op www.hoorn.nl vindt u meer 
informatie over het huisvestings-
plan voortgezet onderwijs 
2012-2021. Het plan zelf kunt u 
vanaf de website downloaden.
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gemeenteraaD 
in BeelD
tom fekkes (sp) neemt afscheid
Tom Fekkes van de SP-fractie heeft onlangs bekend 
gemaakt dat hij stopt als raadslid in de Hoornse 
gemeenteraad.

De heer Fekkes liet weten dat hij vanwege gezondheidsredenen in ieder 
geval tijdelijk gedwongen is afstand te nemen van de politiek. Frans Douw 
volgt hem op als raadslid.

raadsvragen?
De gemeenteraad stelt regelmatig raadsvragen, ook wel 
artikel 43 vragen genoemd. Wat dat precies inhoudt, weet 
niet iedereen. Reden genoeg om dat eens toe te lichten. 

Artikel 43 verwijst naar een artikel uit het reglement van orde van de 
gemeenteraad. Hierin staan de spelregels van de gemeenteraad. Een 
raadsvraag is een schriftelijke vraag van een lid of meerdere leden van de 
raad aan het college van B en W. Raadsfracties kunnen ook samen vragen 
stellen.

Raadsvragen zijn bedoeld om opheldering te krijgen over een bepaald 
onderwerp. Fracties gebruiken de raadsvragen ook om aandacht te vragen 
voor een bepaald onderwerp of standpunt. Het college beantwoordt de 
raadsvragen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig dagen 
nadat de vragen zijn binnengekomen. Het college mag de vragen ook 
mondeling beantwoorden, tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.

Recente voorbeelden zijn vragen van de fracties van CDA, D66 en Fractie 
Assendeft over de afsluiting van het fietspad bij de Willem de Zwijgerlaan, 
of vragen van GroenLinks, Hoorns Belang, D66, VVD, SP en PvdA over de 
overlast van bussen langs de Vollerswaal. Wilt u weten welke raadsvragen 
worden gesteld? Kijk dan eens op www.hoorn.nl/raadsvragen.

kom als vip naar de gemeenteraad
Op dinsdag 13 november 2012 kunnen inwoners van 
Hoorn op een speciale en persoonlijke manier kennis 
maken met de gemeentelijke politiek. Zij kunnen zich 
aanmelden als very important person (VIP) voor de 
gemeenteraadsvergadering.

Als VIP ontvangen de burgemeester en een aantal raadsleden u in het 
stadhuis. Hier krijgt u uitleg over hoe de gemeenteraad werkt en wat de 
agenda voor die avond is. Vervolgens maakt u kennis met raadsleden van 
alle politieke partijen. Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt een leuke 
herinnering aan de bijeenkomst. En na de vergadering kunt u nog even 
napraten met een drankje en een hapje.

Aanmelden als VIP
De VIP-bijeenkomst begint om 19.00 uur en om 20.00 uur begint de 
raadsvergadering. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Annet 
Hansen via www.hoorn.nl/vipraad, per telefoon 0229 252200 of per e-mail 
griffie@hoorn.nl. Na uw aanmelding krijgt u het programma en andere 
informatie thuisgestuurd.

gat in de weg of een losse 
stoeptegel?
laat het ons weten www.hoorn.nl

0229
25 22 00

staatsseCretaris start BOuw
centrum varend erfgoed
Staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het startsein gegeven  
voor de bouw van het nieuwe Centrum Varend Erfgoed Hoorn op Oostereiland.

Hij deed dat door een bord te onthullen 
met informatie in drie talen. ‘Als alles 
volgend jaar gereed is, dan is Hoorn een 
fantastische attractie rijker’, zei de 
staatssecretaris bij de onthulling.
Van de duizenden zeilschepen die ooit 
de Zuiderzee doorkruisten, is een klein 
aantal behouden. Ze zijn gerestaureerd 
of kregen een andere functie. Het varend 
erfgoed is een levende herinnering aan 
de Zuiderzeecultuur. Hoorn telt zo’n 
25 historische bedrijfsschepen. 
Het Centrum Varend Erfgoed Hoorn 
omvat onder meer een bezoekers-
centrum, museumhaven, werk- en 
opslagplaatsen en een werksteiger. 
Het werk is in het voorjaar van 2013 
gereed. De bouw van het Centrum 
Varend Erfgoed is het sluitstuk van de 
restauratie en herbestemming van 
het voormalige gevangeniseiland 
Oostereiland. 

Compliment
De wijze waarop Hoorn de restauratie 
en herbestemming van het eiland heeft 
aangepakt, verdient volgens staats-
secretaris Zijlstra een groot compli-
ment. ‘U gaat zorgvuldig om met uw 
erfgoed. U geeft het door herbestem-
ming een tweede leven met een 
publieksgerichte functie én u zorgt voor 
verbinding met de burgers.’ Dat laatste 
is hier volgens de staatssecretaris zelfs 
letterlijk gebeurd. ‘ Deze vroeger vrijwel 

onbereikbare plek is als het ware 
teruggegeven aan de stad.’  

Samenwerking beroepsvaart  
en vrijwilligers
Wethouder Peter Westenberg (Erfgoed 
en Cultuur) vindt het Centrum Varend 
Erfgoed een prachtig voorbeeld van 
samenwerking tussen de beroepsvaart 
(charters) en vrijwilligers die de 
schepen restaureren, het ambacht in 
stand houden en overdragen aan een 
nieuwe generatie. ‘En dat is eigenlijk de 
rode draad van het succes van de 
gehele herbestemming van het eiland: 
de samenwerking tussen bevlogen 
beroeps en enthousiaste vrijwilligers’, 
zo zei de wethouder. Hij verwees 
daarbij met name naar Cinema 

Oostereiland en het Museum van de 
Twintigste Eeuw. 
‘Met de komst van deze nieuwe 
culturele en toeristische trekker, vult 
Oostereiland zijn ambitie van bruisend 
cultuureiland waar het fijn werken, 
wonen en recreëren is, verder in.’  

Leerlingbouwplaats
De wethouder noemde het bijzonder dat 
het nieuwe centrum, net als het andere 
werk op het eiland, leerlingbouwplaats 
is. Ongeveer de helft van de bouwvak-
kers zal uit leerlingen bestaan. ‘Een 
mooie kans voor jonge mensen om een 
vak te leren en werkervaring op te 
doen. En dat juist in een tijd waarin 
juist jongeren maar moeilijk aan de 
bak komen.’

Foto: Marcel Rob

BeZOeK staatsseCretaris 
westfries museum
Halbe Zijlstra van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap heeft ook een 
werkbezoek gebracht aan het 
Westfries Museum in Hoorn. De 
staatssecretaris toonde grote 
belangstelling voor de succesvolle 
wijze waarop het museum invulling 
weet te geven aan het begrip 
cultureel ondernemerschap. In april 

van dit jaar ontving het Westfries 
Museum hiervoor een Artifex Award, 
de vakprijs voor effectief cultureel 
ondernemen.

Bij het werkbezoek was ook 
gedeputeerde mevrouw Elvira 
Sweet (Cultuur) van de provincie 
Noord-Holland  aanwezig. Museum-

directeur Ad Geerdink deed voor de 
staatssecretaris en de gedeputeerde 
uit de doeken hoe het Westfries 
Museum er in slaagt bezoekers, 
maatschappelijke organisaties en 
het bedrijfsleven met moderne 
middelen te betrekken bij het verhaal 
waar het museum voor staat: 
West-Friesland in de Gouden Eeuw.

autOBanDen Op De 
juiste spanning
Afgelopen zaterdag trokken de 
elektri sche auto Fiskar Karma en het 
team van Band op Spanning veel 
aandacht. Ruim honderd auto's werden 
gecontroleerd op een juiste banden-
spanning. In Nederland rijden 3,5 miljoen 
auto's, ongeveer de helft van alle 
auto's, met een te lage bandenspanning. 
Die auto's zorgen samen voor een 
verspilling van ongeveer 150 tot 400 
miljoen liter brandstof en ze stoten 
ongeveer 0,3 tot 1 miljoen ton extra 
CO2 uit. 
Reden genoeg voor de gemeente Hoorn 
om het team van 'Band op Spanning' in 
te zetten bij deze actie van Puur Hoorn.                     

Foto: Henk de Weerd







DE KREEKMFA



De Kreek is een multifunctionele accommodatie gelegen in de wijk Bangert 
Oosterpolder in Hoorn. De Kreek bestaat uit een modern en ruim sport-
complex, heeft een aangrenzende basisschool en moderne horeca facili-
teiten. U komt binnen in een ruime entree met aangrenzend een gezellig 
Grand Café hier heeft u door de grote ramen een doorkijk naar de moderne 
sporthal. Onze sporthal is wel 1167 m2 groot met tribune voor 300 be-
zoekers. Parkeergelegenheid en fietsenstalling zijn ruim vertegenwoordigd 
en gratis evenals de WIFI in het hele gebouw. Door de aanwezigheid van 
een lift is de accommodatie prima geschikt voor mindervaliden. INFacilities 
draagt zorg voor het beheer en het totale horeca aanbod. 

Mogelijkheden in de Kreek

• Sporttoernooien

• Sportwedstijden en training

• Sportkamp e.v.t. overnachting

• Theater voorstellingen

• Oefen ruimtes zang clubs

• Knutsel clubs

• Werkplekken voor kantoor

• Speellokalen

• Feestjes en partijtjes 

• Kinder feestjes

• Bedrijfsfeestjes

• Bedrijf presentaties

• Teambuilding dagen

• Kaart middagen of avonden

• Bingo of kien avonden

• Training sport of bedrijven

• Kook demonstraties

• Kook workshops

• Vrijgezellen party’s

• Dansfeesten

• Cursusruimtes

De Theaterzaal is een ruime zaal met veel licht en goede akoestiek. Er is 
een laag podium met een prachtig trekkoordgordijn. Het ophangsysteem 
is voorzien van podiumverlichting en de verlichting in de zaal is apart te 
dimmen. Mede hierdoor creëert u zelf de sfeer die u nodig heeft. Het 
geluid is centraal geregeld in het plafond met diverse BOSE- boxen. De 
bediening van het geluid gaat via een mengpaneel met een vaste microfoon 
met uitbreiding tot twintig draadloze microfoons. Er is een functionele 
artiestenruimte direct naast het podium. De capaciteit van de zaal is met 
het gebruik van tafels 140 zitplaatsen en zonder tafels 250 zitplaatsen. 
INFacilities kan voor u de catering verzorgen met een mobiele bar.

ThEATER-
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Oppervlakte 258 m2

Zaal op te delen in 2

Verlichting dimfunctie 

Geluidsapparatuur 

Mengpaneel/ microfoon 

Draadloze microfonen 2

Artiesten ruimte 

Zitplaatsen met tafels 140

Zitplaatsen zonder tafels 250

Catering 



Het Grand café bied ruimte voor ongeveer 170 personen. De grote van 
het Grand café kan bepaald worden naar het aantal gasten door een ver-
stelbare glazen wand. In het Grand café kunt u genieten van de heerlijke 
verse koffie of een biertje. Ook is er een ruim aanbod van binnenlands 
en buitenlands gedistilleerd. De kleine kaart heeft kleine gerechten zoals 
patat, broodjes maar ook zijn er saté- en biefstukplates. Het Grand café 
kan apart worden gehuurd voor feesten en partijen. U bent ook van harte 
welkom om gewoon even lekker na te zitten na het sporten. Pinbetaling is 
hier mogelijk.

GRAnD CAFé

WORKShOP

Workshop keuken & proeverij
De Kreek beschikt over een ruime 
moderne keuken waar kook work-
shop tot de mogelijkheden beho-
ren. Deze workshop keuken heeft 
vier ruime werkplekken met bijbe-
horende keukengerei een afwas-
machine en een grote koeling.  
Direct naast de keuken bevind 
zich “de Proeverij” waar u gezellig 
na de workshop aan tafel uw zelf-
gemaakte gerechten kunt nutti-
gen. Een kinder kook workshop of 
gezellig met vrienden kokkerellen, 
laat u verleiden om zelf het diner 
of de tapas te maken.
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Kookwerkplekken 4

Keuken 23 m2

Kook gerei 

Vaatwasmachine 

Restaurant/Diner ruimte 41 m2

Aantal kantoor 1 pers 14 m2

Aantal kantoor 2 pers 20 m2

Cursus ruimte 1 48 m2

Cursus ruimte 2 41 m2

Cursus ruimte gezamelijk 89 m2

Gemeubileerd 

Beamer 

PC en TV 

Catering optie 

Op de eerste verdieping zijn er twee flexibele kantoorplaatsen. U kunt deze 
flexibele plaatsen voor één of meerdere uren of dagen huren. De kantoren 
zijn voorzien van een bureau met stoel, ladekasten en opbergkasten. Ook 
heeft de Kreek twee prachtige cursusruimtes waarbij ruimte één  een 
PC-TV voor presentaties heeft en ruimte biedt aan ongeveer 20 personen. 
Ruimte twee is iets kleiner en heeft plaats voor 10 personen. De ruimtes 
zijn gescheiden door een flexibele wand en kan geopend worden als u beide 
ruimtes nodig heeft

CuRSuSRuIMTE
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SPORThAl
De sporthal heeft de juiste afmeting voor grote wedstrijden voor zaalspor-
ten. Er zijn 16 baskets, 3 volleybal velden, 6 badmintonvelden, zaalvoetbal 
of handbal. Alle moderne turn/gym materialen zijn aanwezig. De sporthal 
is voorzien van BOSE geluidsapparatuur die centraal in de omroepkamer is 
te regelen. Grote toernooien kunnen hier dan ook worden georganiseerd. 
De sporthal is voorzien van 6 kleedkamers, 1 scheidsrechters kleedkamer, 
en een EHBO kamer. De tribune heeft plek voor 300 bezoekers. Naast de 
tribune is er ook een mindervaliden tribune geplaatst. De sporthal heeft 
een houten vloer die mee verend is, dit houd in dat er onder de houten 
vloer RVS veertjes zijn geplaatst om een juiste demping te krijgen. 

Oppervlakte 1167 m2

Zaal op te delen in 3

Tribune volume in pers. 300

Sport materialen 

Aantal baskets 16

Aantal kleedkamers 6

Mindervaliden geschikt   

Olympische eisen 

Geluidsapparatuur 

EHBO 

SPEEllOKAlEn

De drie verschillende speelloka-
len zijn voorzien van een zachte 
vloer. Dit is prettig om kinderen 
te laten spelen, maar biedt ook 
de mogelijkheid voor het geven 
van Yoga of bewegingstherapie. 
De speellokalen hebben flexibele 
wanden zodat lokaal één en twee 
verbonden kunnen worden. De 
speellokalen zijn ± 83 m2 groot

CREATIEF lOKAAl
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Ons handvaardigheid lokaal is 
een ruime plek die voorzien is van 
tafels, opbergkasten, gereed-
schapskasten, zaagtafels, zit- 
krukjes, enz. U kunt hier allerlei 
creatieve cursussen geven.  O.a. 
schilderen, timmeren, knutselen. 
Een prettige ruimte om creatief 
bezig te zijn. Vraag ons gerust 
naar alle mogelijkheden.



Het jeugdcentrum bestaat uit 
een leuk speels ingerichte ruim-
te. Hier kunnen ongeveer 50 jon-
geren chillen, TV kijken, gamen 
in de speciale computer hoek of 
muziek maken. Deze ruimte heeft 
aan de buitenkant van de Kreek 
een eigen ingang. Ook is deze 
ruimte uitermate geschikt voor 
een (kinder)disco’s of party.

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 
van 08.30 uur t/m 18.00 uur 
Avonden & Weekenden in overleg 

Meetketting 2-3
1689 XD Zwaag
Tel: 0229-845130
Email: e.bobeldijk@infacilities.nl
Website: www.dekreekhoorn.nl

JEuGDCEnTRuM
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