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  Nieuwsbrief: 
      

  Jaar: 2022  no: 2 
 
 

         Datum: 20 April 
 
Beste leden en belangstellende 

 

Hierbij de terugkoppeling van de uitreikingen “Goede doelen” 2022. 

 

Vanuit het bestuur is er op 19 januari naar alle leden een e-mail gestuurd met 

daarin de nieuwsflits 2022-01. 

Met het verzoek om voor 28 januari voorstellen te doen voor de uitgifte van  

“Goede doelen” 2022. 

Hierop hebben een aantal leden gereageerd en werden er 7 voorstellen 

aangereikt.  

 

Deze voorstellen zijn voorgelegd aan de leden van de “Campagnecommissie” en het 

“Bestuur” met het verzoek om een selectie te gaan maken van 3 “Goede doelen” uit de 

aangegeven 7 voorstellen. 

Uiteindelijk zijn er 3 “Goede doelen” naar voren gekomen en zijn deze instellingen 

benaderd voor de uitreiking van een waarde-cheque van € 200,00.  

 

Hieronder (beknopt) uit monde van de voorzitters een uitleg van de betreffende 

instantie. En de uitreiking van deze 3 geselecteerde “Goede Doelen” in volgorde van 

gekregen stemmen. 

 
1e Voedselbank Hollands Kroon  

 
Voedselbanken zijn ontstaan in de Verenigde Staten. Via Frankrijk en België 
kwam het begrip Voedselbank naar Nederland waar in 2002 in Rotterdam de eerste 
voedselbank van start ging. Inmiddels zijn er ruim 170 voedselbanken in Nederland met 
meer dan  10.000 vrijwilligers. 

Onze voedselbank is in 
2005 begonnen als 
initiatief van de 
evangelische kerk de 
OASE. Al heel snel is 
hier een samenwerking 
uit ontstaan tussen de 

kerken in Anna 
Paulowna.  
Na een aantal jaren zo 

gewerkt te hebben is 
hier in 2009 de huidige 
Stichting Voedselbank 

Kop van Noord uit voortgekomen. 
 
Het motto van de voedselbanken is: “Wij verdelen de rest”. Dit doen wij door artikelen op 
te halen bij bedrijven in onze werkgebied dat de gehele gemeente Hollands Kroon en 
Schagen beslaat. We hebben qua oppervlakte een groot gebied. 
Zo hebben wij toch een behoorlijke voorraad waaruit wij wekelijks de pakketten kunnen 
vullen. Vorig jaar hebben we gemiddeld 46 soorten artikelen in de pakketten kunnen 

doen, waarvan een aantal in meervoud.  Daardoor  bestond het pakket uit gemiddeld 53 
eenheden per week.  De winkel waarde van een pakket ligt daardoor boven de € 50. 
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Wij verstrekken pakketten aan  cliënten die, veelal tijdelijk, onder het bestaansminimum 
moeten keven. Daar zijn landelijk vastgestelde criteria voor. 
Mensen die menen daarvoor in aanmerking te komen kunnen het formulier dat op onze 

website staat invullen. De aanvraag wordt ingediend bij de voedselbank  die advies 

vraagt aan de gemeentes.  Vervolgens neemt de voedselbank een besluit. 
Naast bijdragen van de gemeentes blijft er nog een flink bedrag over dat wij jaarlijks 
binnen moeten halen via giften van sponsors, kerken, organisaties en particulieren. Dit 
gaat dan om  ca € 17.000 per jaar.  Gelukkig is dat tot nu toe steeds gelukt. We zijn  dan 
ook blij dat de gemeenschap ons tot nu toe steeds heeft gesteund. Daardoor kunnen we 
dit werk blijven doen en dat is ons streven.    

 
Nico Vlaming  
Voorzitter 

 

2e Basketbalveld Hippolytushoef 
 
Het basketbal veldje ligt er al jaren en wordt ook al jaren veel gebruikt. Zowel door 
basketbalvereniging Break Out ‘88 (zodra het binnen seizoen voorbij is gaan we naar 
buiten met de jeugd) als door jongelui die niet lid zijn maar het leuk vinden om af en toe 

een balletje te gooien. 
Stef de Bueger was zo’n jongen die regelmatig een balletje gooit. Hij stoorde zich er al 

een tijd aan dat de 
tegels inmiddels scheef 
lagen en vond dat het 
veldje nodig een keer 
opgeknapt moest 
worden. Hij schreef hier 
begin 2021 een stukje 

over op zijn Facebook 
pagina.  
Edwin Witting van de 
Hollands Kroonse 
Uitdaging pakte dit op. 
Hij nam contact op met 

Stef en met mij (Johan 

Krikke) van 
basketbalvereniging 
Break Out ‘88. Ook ik 
herkende meteen 
waarom Stef vond dat 
het veldje opgeknapt 

zou moeten worden. 
Samen werd er een plan gemaakt om dit te laten lukken. 
Als snel kregen we van Marco de Vries van Kernbeheer de toezegging dat hij de helft zou 
bijdragen. Wij moesten dus op zoek naar sponsors voor de andere helft. Dat viel nog niet 
mee, veel partijen die wij benaderden vonden het een heel goed idee en zagen ook dat 
opknappen van het veldje nodig was maar droegen toch niet financieel bij. 

 

Maar de aanhouder wint, rond de jaarwisseling hadden wij onze helft van de offerte bij 
elkaar. Onder andere omdat wij als basketbalvereniging zelf een deel van de 
werkzaamheden gingen doen en omdat Break Out ook zelf een financiële bijdrage deed.  

De offerte was inmiddels wel al 9 maanden oud en daardoor niet meer actueel. Het 
opknappen ging toch weer meer geld kosten. Hierop zijn we met alle partijen om tafel 
gegaan in de kantine van Ten Brinke (zij hebben de werkzaamheden uitgevoerd) waar we 

er toch uit zijn gekomen. Dankzij de Hollands Kroonse Uitdaging, Kernbeheer, 
Sportakkoord, ten Brinke en Break Out ‘88 ligt er nu een prachtig opgeknapt basketbal 
veldje. Binnenkort komt de belijning er op en komen er nog twee bankjes en een 
prullenbak, dan is het helemaal af.  
Zeer verrast en blij zijn we met de donatie van 200 Euro van de Senioren Partij Hollands 
Kroon. We gaan deze donatie gebruiken om nieuwe basketballen te kopen die juist 
geschikt zijn om buiten op het nieuwe veldje te gebruiken. 

 
Johan Krikke 
Voorzitter Break Out ‘88 
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3e Het Inloophuis “De Sluis” 

Tien jaar geleden opende Inloophuis de Sluis aan de Molenvaart 23 haar deuren in de 

voormalige pastorie van de Hervormde kerk. Grote initiators waren de pastors Hans de 
Jong en Jetske Bosgra. Uit onderzoek van de inmiddels overleden Hans de Jong, bleek dat 

er veel eenzaamheid in de gemeente was, met name onder ouderen. Op basis van deze 
informatie heeft de Raad van Kerken een projectgroep opgericht voor de oprichting van 
het inloophuis.  

De start van het Inloophuis De Sluis  was voortvarend. Het bestuur, voortkomend uit de 
projectgroep, is meteen begonnen met het enthousiasmeren van vrijwilligers en de 
meesten van hen die zich toen aanmeldden, zijn er nog steeds. Helaas zijn in deze 
coronatijd diverse vrijwilligers toch iets anders gaan doen, maar gelukkig hebben zich na 
de corona tijd al weer 5 nieuwe vrijwilligers  gemeld.  

De bezoekers die De Sluis de afgelopen jaren hebben weten te vinden bestaan uit 
ouderen, weduwen/weduwnaren, alleenstaanden, maar ook mensen met een partner, of 

mensen die nieuw in de polder zijn komen wonen en nog niemand kennen. In de 
afgelopen tien jaar constateert het bestuur van het Inloophuis dat gasten in de begintijd 

toch wel over een drempel moesten stappen.  

Het accent van het inloophuis ligt  op mensen die behoefte hebben aan een praatje en 
contact willen leggen met andere mensen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Een groep 
enthousiaste vrijwilligers zorgt voor koffie en thee, zijn gastvrouw en gastheer, bieden 
een luisterend oor, en introduceren mensen bij elkaar.  

Naast de bezoekjes op 
de woensdagochtend 
kunnen gasten ook zo 

nu en dan deelnemen 
aan andere 
activiteiten.  Het 
inloophuis organiseert 
drie keer per jaar een 
lunch, rondom de 

kerstdagen, de 

Bloemendagen en eentje 
op De Dag van de 
Eenzaamheid welke 
altijd in oktober 
plaatsvindt.  

In de tien jaar van haar bestaan is gebleken dat het inloophuis een toegevoegde waarde 
is in de gemeente Hollands Kroon.  

Voor wat betreft de financiën is het Inloophuis afhankelijk van donaties en giften. 
Gelukkig hebben we door de jaren heen genoeg ontvangen om door te gaan met het 
Inloophuis. Eén van de giften kwam van SHK, die het Inloophuis de aflopen jaren al 2 

keer een leuk bedrag hebben geschonken, omdat zij het doel van het Inloophuis 
onderschrijven en een warm hart toedragen.  

Helaas is door de coronatijd het Inloophuis al bijna twee jaar dicht. Toch hebben het 
bestuur en vrijwilligers niet stil gezeten. Vaak tweewekelijks hebben zij door middel van 
een telefoontje, kaartje of attentie contact gehad met gasten uit de vaste groep 
bezoekers.  

Maar gelukkig kan het Inloophuis weer open en dat zal zijn op 6 april a.s. en op 9 juli 
gaat het Inloophuis haar 10 jarig bestaan vieren met gasten, (oud) vrijwilligers, (oud) 
bestuurders, en bedrijven en personen die het inloophuis financieel gesteund hebben.  De 
leden van SHK zijn daarom ook van harte uitgenodigd om dit heugelijke feit mee te 

vieren. In principe is het inloophuis elke woensdagmorgen open van 10.00 tot 12.00 uur.  

Tony Tiemens 

Voorzitter Inloophuis de Sluis 
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Namens het bestuur:  Trudy de Kruijff - Voorzitter 

      Klaas Huijbers  - Penningmeester 

Co Wisse   - Secretaris 
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