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Jaaroverzicht 2018 

Allereerst wensen we je heel veel geluk, gezondheid, liefde, succes en plezier toe in dit nieuwe jaar 

2019! Hierbij sturen we je het inmiddels traditionele jaaroverzicht, dit keer met een overzicht van 

belangrijke activiteiten en gebeurtenissen uit 2018 met betrekking tot Horn en Kerk. 

Eerste kwartaal 2018: 
• Start van het jaar waarin Kolhorn 600 jaar wordt gevierd! 

• Op vrijdag 12 januari vond de  Nieuwjaarsborrel voor alle vrijwilligers plaats; 

• De Stichting Nachtmarkt sponsorde de restauratie van het orgel met een bedrag van € 500; 

• Kerk en Horn ondervonden schade aan dakpannen door de stormen aan het begin van het jaar; 

• We werden toegelaten tot Kern met Pit met het plan om de grote kerkbank mobiel te maken; 
• We meldden ons aan voor de Rabobank Clubkas Campagne met Kerk (kerkbank mobiel maken) 

en Horn (aansluiting dak ter hoogte van de aula verbeteren); 

• Gemeente Hollands Kroon zegde zoals verwacht per 1 maart 2018 de huur van het kantoor op;  

• Stichting Graag gedaan maakte het resterende saldo na opheffing van de stichting aan Stichting 
de Nieuwe Horn over: € 3060,41!  

• NLDoet verliep prima; we hebben op deze topdag met zo’n 25 klussers veel klussen gedaan; 

• De Horn is weer gebruikt als stembureau voor de verkiezingen, wat goed is verlopen; 

• De laatste FiK-avond voor de zomer vond plaats, na eerdere avonden in januari en februari; 

• De verwarmingsketels werden weer goed bevonden door de installateur en we besloten de 
capaciteit van de gasaansluiting te verlagen om op aansluitkosten per maand te besparen. 

 

Tweede kwartaal 2018: 
• De stormschade werd hersteld en de kosten hiervan werden door de verzekeraar vergoed; 

• Promotie voor de Rabobank Clubkas Campagne en Kern met Pit liep volop. Wij ontvingen 
uiteindelijk via de Clubkas Campagne voor de Kerk € 457,44  en de Horn € 354,54! 

•  WP Energiek sponsort de kerk met € 500 in verband met het jubileumjaar; 

•  De zoektocht naar een nieuwe dorpshuismeester en een secretaris werd voortgezet; 

•  De dorpshuiskerk functioneert als slaapzaal en mensa voor de bemanningen van de historische   

 zeilschepen tijdens de zeilwedstrijden die ter gelegenheid van 600 jaar Kolhorn worden  

 georganiseerd op het Kolhorner Diep; 

• In het oosterportaal van de kerk wordt een nieuw slot geplaatst; 

• Er wordt een grasmaaiploeg geformeerd, die het gras rondom de kerk gaat bijhouden met de 
gedoneerde grasmaaier; 
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• Het koffie- en thee schenken tijdens de eerste Nachtmarkt is succesvol verlopen. 

 
Derde kwartaal 2018: 
• Op 7 juli vond Kolhorn Presenteert Zich plaats met bescheiden opkomst, maar goed resultaat in 

de vorm van vrijwilligers, leden en donateurs voor veel van de deelnemende partijen; 

• Op 9 juli plaatste burgemeester Nawijn de vergulde windvaan terug op de kerk, waarmee de 

restauratie werd afgerond en de kosten redelijk binnen budget zijn gebleven. Er was veel 

publiciteit, er zijn mooie foto’s gemaakt door Kolhorn Digitaal (hier te vinden: 

www.facebook.com/KolhornDigitaal) en een item door NHNieuws dat hier te vinden is: 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/227713/Einde-restauratie-kerk-startsein-voor-jubileum-600-

jarig-bestaan-Kolhorn-We-zijn-apetrots; 

• Op 23 juli liep de kerk vol met orgelliefhebbers die deelnamen aan de Orgeltocht door onze 

regio, die werd georganiseerd door Stichting Orgeltochten Noord-Holland; 

• Van 29 juli tot en met 19 augustus, dus inclusief het Nazomeren in Niedorp weekend, vond de 

zesde zomerexpositie plaats in de Laurenskerk met werk door Jan Pieter Pool, die een 

recordaantal bezoekers trok! 

• Tijdens de Nachtmarkt werd het buitenpodium gepresenteerd;  

• Tijdens de Open Monumentendagen verzorgden de leerlingen van de orgelklas op 8 september 

goed bezochte en gewaardeerde concerten en vond er nog een Dubbelconcert plaats; 

• Op 22 september werd er weer volop geklust tijdens Burendag, waarop weer veel werk is verzet; 

• Het nieuwe seizoen van FiK ging weer van start in september. 

 

Vierde kwartaal 2018: 
• In oktober en november was er veel te doen in Horn en Kerk: een yoga-avond in de Kerk, een 

dubbelconcert om iedereen te bedanken voor de steun tijdens de restauratie, de streekmiddag 

door het Westfries Genootschap, het jubileumconcert van de Eendracht. Goed bezochte en 

gewaarde evenementen die een mooie variatie lieten zien; 

• Er werd door Noordkopnieuws een mooi item opgenomen over Kolhorn met daarin een mooie 

rol voor de Kerk. Het filmpje is hier te zien: https://noordkopnieuws.nl/laurenskerk-in-kolhorn-

heeft-belangrijke-buurtfunctie-zelfs-de-kapper-zit-hier/?fbclid=IwAR07ypIK7sMEQB2O6UtpZnQ-

huZGgCpJtb5uv4zfIaAkBxRcvOSTYbDhaDM ; 

• Stichting Oud Kolhorn heeft in de dorpshuiskerk de presentatie gehouden van het door haar in 

het jubileumjaar 600 jaar Kolhorn uitgebrachte boek 'Aan wad en waard'; 

• In het weekend van 14 - 16 december vond Kerstdorp Kolhorn ook in/rond de Kerk plaats; 
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• We hebben kunnen constateren dat BiK (boeken en bieb in Kolhorn) het hele jaar populair is 

geweest, de loop zat er goed in; 

• Eind 2017 gaf Wendy Dubbeld aan wegens tijdgebrek te willen stoppen als secretaris. Eind 2018 

vonden een nieuwe secretaris: Lineke Albrecht is per 1 januari 2019 secretaris van Kerk en Horn 

en Wendy Dubbeld verlaat op diezelfde datum het bestuur. 

 

Kortom: het was een mooi en goed gevuld jubileumjaar in Kolhorn en voor Kerk en Horn! 

Vooruitblik voor 2019: 
• Op 19 januari vindt de uitreiking van Kern met Pit 2018 plaats. We kunnen nog volop 

stemmen gebruiken voor ons project Groot changement in de Laurenskerk, oftewel het 

mobiel maken van de grote kerkbank. Je stem kan ons geld opleveren! Stemmen kan hier: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd3XKZtwfDgFY4hY8eQ3BS1WrX2EExZ-

lMc4nT38-H60YDZA/viewform 

• Verder loopt FiK natuurlijk door en zijn we bezig met de voorbereidingen voor weer een 

zomerexpositie; 

• De Bunch of Barrels komen op 25 mei 2019 optreden in de Laurenskerk en we verwachten 

nog een aantal andere concerten, onder andere van harmonie de Eendracht en wellicht 

orgelconcerten; 

• We hopen in 2019 het inmiddels beschikbare podium te kunnen gebruiken; 

• Er zal weer volop geklust worden tijdens NLDoet op 16 maart en Burendag op 21 september; 

• We hopen nog meer mooie evenementen te kunnen faciliteren en organiseren in dit nieuwe 

jaar! 

 

Vragen, aanvullingen of suggesties: bel (06-15067787) of mail (info@dorshuiskerkkolhorn.nl) ons 

alstublieft. 

 

Hartelijke groet, 

 

Willem Messchaert, Lineke Albrecht, Irene van Setten, Job Kooijman en Peter Middelburg  

Bestuur dorpshuis De Nieuwe Horn en Laurenskerk 


