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Stad Stad vanvan  oontmoetingntmoetingVijf keer Herberg Hoorn. In 2015 startten we met 
een grabbelton aan ideeën en een handvol  
enthousiastelingen. 

In de jaren daarna hebben we met de inzet 
van kunst en cultuur de stad Hoorn een plek  
van verwondering en ontmoeting weten te  
maken. 

We nemen u graag mee in de energie die  
Herberg Hoorn teweeg heeft gebracht en laten 
met trots zien welke connecties er tot stand zijn 
gekomen.

Het samen denken én handelen is steeds het 
uitganspunt van de Herberg geweest. Er geldt 
echter één uitzondering! Ingrid Docter verdient 
een bijzondere vermelding omdat zij in de begin-
fase en de jaren daarna de Herberg een gezicht 
gaf. Zij wist met haar tomeloze inzet en creativi-
teit vrijwilligers en instellingen te verbinden en te  
enthousiasmeren, de continuïteit te bewaken en 
de vele initiatieven ‘handen en voeten’ te geven. 

‘Omdat er nu eenmaal geen punten gezet  
kunnen worden, wanneer de verbeelding aan 
de macht komt...’

Marie-Claire Wever, voorzitter Herberg Hoorn
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Vijf jaren achtereen was Herberg Hoorn in de kerstperiode een 
plek van ontmoeting en verwondering. Kunst en cultuur in de 
breedste zin van het woord waren de ingrediënten voor veel 
bijzondere momenten. Talloze organisaties en instellingen hebben 
zich belangeloos ingezet om de Herberg tot een succes te maken. 
Nu is er een terugblik in de vorm van een beeldend boekje. Deze 
publicatie is geen chronologische opsomming van feiten. Het is 
een weerslag van alle bewegingen en energieën die Herberg Hoorn 
opriep.

De start
In 2014 wordt het Evenementenplatform Hoorn opgericht met 
als voornaamste doelen: de samenwerking tussen de culturele 
organisaties stimuleren en elkaar ondersteunen. Van alle plannen 
die er toen over tafel gingen blijft er één hangen: Herberg Hoorn. 
Herberg Hoorn groeit uit tot een bijzonder kerstgebeuren waar 
culturele, maatschappelijke, sociale en economische verbindingen 
tot stand worden gebracht.

De start: het is 2015. Er is leegstand in de binnenstad van Hoorn, het 
is er stil en de winkeliers hebben het moeilijk. Maar niet alleen zij. Er 
heerst polariteit. Vluchtelingenstromen komen op gang. Er is discussie 
overal. Wellicht is dit de belangrijkste motivatie om Herberg Hoorn op 
te richten. Hoe kunnen we de verbinding tussen cultuur, horeca en 
de middenstand realiseren? Hoe kunnen we de stad en zijn inwoners 
verbinden. Uitgaande van onze kracht: de kunst en cultuur.

De naam Herberg Hoorn en de slogan ‘in de herberg is plaats voor 
iedereen’ zorgen voor verbinding en samenwerking op allerlei 
terreinen. 

Herberg Hoorn 2015 - 2019
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Via oproepen in de lokale media en internet ontstaan tal van nieu-
we initiatieven. Het delen van talenten vormt daarbij een stuwende 
kracht. Regionaal bekende artiesten melden zich aan, stratenclubs 
worden actiever en ondernemersvereniging OSH raakt geïnteres-
seerd. Ook koren en andere grote en kleine culturele clubs worden 
enthousiast en instellingen als de Oosterkerk en de bibliotheek stel-
len ruimte ter beschikking. 

In een later stadium omarmt ook de gemeenteraad van Hoorn het 
initiatief door het verstrekken van een meerjarige structurele subsi-
die.

Hoewel het programma omvangrijk is, zijn de kosten laag. Verenigin-
gen, clubs, koren, vertellers en muzikanten, ze doen allemaal mee op 
vrijwillige basis. Het programma met honderden initiatieven wordt 
gezien als een cadeau aan de stad Hoorn en de regio Westfriesland.

De groep vrijwilligers wordt steeds groter. Zij weten met een portie 
durf, inzet en energie binnen die vijf jaar een breed palet aan lokale 
initiatieven op te pakken en verder te ontwikkelen. Ieder vanuit zijn of 
haar eigen motivatie, vaak gevolgd door een creatieve samenwer-
king.

Eerst aan één tafel, later ook in meerdere sub-groepjes. Het idee 
wordt een stichting en altijd bottom-up. Het delen van de verschil-
lende verantwoordelijkheden zorgt in dit verband voor extra betrok-
kenheid. De vele initiatieven die hierdoor zijn ontstaan laten zien hoe 
vruchtbaar deze aanpak is geweest.
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Optredens in winkels
Tijdens vijf jaar Herberg Hoorn is de inzet van muziek en theater in 
de winkels, op pleinen en straten tijdens de Superkoopzondagen een 
belangrijk onderdeel. Veel lokale artiesten zetten hun talenten in en 
verzorgen geheel belangeloos meerdere optredens van elk vijftien 
minuten. Op de Superkoopzondagen worden er tussen de 100 en 150 
optredens gerealiseerd in zo’n 80 winkels, waarbij het winkelend pu-
bliek kan genieten van een grote diversiteit aan kunsten variërend 
van vertelkunst en dans tot samenzang en kinderkoren.
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Een greep uit het aanbod: 

De fietsen in de winkel van Ben 
Docter gaan tijdelijk naar de werk-
plaats om de band Random ruim 
baan te geven. 
Bij mannenmodezaak Bruggeman 
zorgt Feelin’ Good voor passende 
muziek bij het kleding passen. 

Bij Miss Etam zingen de Treblema-
kers uit volle borst en Grand Café 
Turf is het decor van sprankelen-
de optredens van kinderkoor De 
Zaagtand.

Verder klinken er liederen ‘uit het 
hart gegrepen’ op verschillende 
straat-hoeken van o.a. 
Absolutely Music en het Dickens-
koor. Buikdansschool Alina verrast 
de bezoekers van C&A met een 
spetterend optreden.
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Kerststal en de 
alternatieve 
kerstnachtviering

Het podium voor de Koepelkerk 
aan het Grote Noord in Hoorn 
vormt vijf jaar lang het decor van 
een theatervoorstelling in Passi-
onsfeer. Er wordt gespeeld, gezon-
gen en verteld. 

Het publiek wordt daarbij uitge-
nodigd om te reageren op vragen 
als: wat betekent het om onder-
weg te gaan als je de bestem-
ming niet weet?

Ben je welkom op de plek waar je 
aankomt? Is er nu wel of geen plek 
in de herberg? Alle scenes zijn de 
laatste twee jaar op kerstavond 
ook te zien in Schouwburg het Park 
waar een nieuwe vorm van vieringen 
wordt geïntroduceerd onder de 
noemer ‘alternatieve kerstnacht-
viering’. 
Vrijkaarten kunnen worden ge-
reserveerd en zijn al snel ‘uitver-
kocht’.
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Samenzang Koepelkerk
De Superkoopzondag in december wordt tijdens vijf jaar Herberg 
Hoorn op traditionele wijze afgesloten door een samenzang in 
de kerk (ruim 800 bezoekers per jaar!). In samenspraak met het 
bestuur van de Koepelkerk introduceert Herberg Hoorn, naast 
orgelmuziek, ook andere muziekvormen tijdens de samenzang. 
Bijzonder is de combinatie van orgel en de Oosterse darabukka, 
een trommelinstrument dat in islamitische landen bij verschillende 
festiviteiten wordt ingezet.



Jezus voor de 
kerk aangekleed
Het podium voor de Koepelkerk 
wordt gebouwd door vrijwilligers 
van de kerk en blijft de hele kerst-
periode staan. Het Jezusbeeld 
krijgt artistieke toevoegingen, zo-
als een gouden cape en vleugels, 
die soms ‘de tongen losmaken’…

In het vierde jaar worden het po-
dium en Jezusbeeld opnieuw 
vormgegeven in een project door 
leerlingen van het Clusius College 
Groen & Styling in samenwerking 
met de kerkvrijwilligers.

11



Festivalhart 
Hier worden de artiesten, 
verkeerbegeleiders en alle 
andere vrijwilligers wel-
kom geheten en kunnen 
de activiteiten van die 
dag worden gecoördi-
neerd.

Er zijn dagverse broodjes, 
er is warme chocomelk, 
glühwein en natuurlijk 
zijn er de nodige sanitaire 
voorzieningen.

Plekken waren het winkel-
pand van Haring Bloem-
service en Encis ICT, bei-
de op het Grote Noord, in 
het hart van de stad.
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Avond van 
ontmoeting
Herberg Hoorn organiseert in samen-
werking met Fiolet Taaltrainingen en 
Grand Café Turf meerdere ontmoetin-
gen met nieuwkomers. 

Daarbij wordt Grand Café Turf het 
middelpunt van een kleurrijke smelt-
kroes waarbij grenzen verdwijnen alsof 
taalbarrières niet bestaan. Bezoekers 
kunnen in sessies van vijf minuten met 
een nieuwkomer aan tafel gaan en 
een dialoog starten. 

Over hoe iemand zonder woon- of ver-
blijfplaats zijn dag doorbrengt of hoe 
het komt dat je ondanks de oorlog in 
Syrië toch naar Aleppo kan verlangen. 
Dit alles om erachter te komen wie 
je nieuwe ‘buren’ zijn, zonder oordeel 
maar vanuit oprechte nieuwsgierig-
heid naar de ander. Er wordt gedanst 
en gezongen en over de landgrenzen 
heen ontstaan tal van nieuwe en war-
me vriendschappen. De start van de 
Avond van Ontmoeting is een waar 
hoogtepunt: 100 West-Friezen en 100 
nieuwkomers die elkaar ontmoeten in 
een regie van vijf sessies en met el-
kaars e-mailadres de deur uitgaan 
voor een vervolgafspraak.

15



Ouderenontbijt 
Het ouderenontbijt is een ander hoog-
tepunt van de Herberg.
Een samenwerking tussen Eenhoorn 
Evenementen, Schouwburg het Park, 
Voor een mooie stad en Herberg 
Hoorn. Senioren uit Hoorn en directe 
omgeving en mensen rond de armoe-
degrens worden uitgenodigd om in 
kerstsfeer met elkaar te genieten van 
een heerlijk ontbijt, verzorgd door vrij-
willigers en lokale sponsoren. De ont-
bijttafel biedt volop ruimte voor nieuwe 
ontmoetingen met stads- en leeftijds-
genoten. Lokaal talent, nieuwkomers, 
ouderenkoren en kinderkoren zorgen 
voor vele bijzondere momenten.

De eerste editie vindt plaats in de gro-
te tent van het evenement Kerst op het 
Plein op de Veemarkt. De laatste twee 
jaar zet Schouwburg het Park haar 
deuren open. Zowel de Othellozaal als 
het grote toneel in de Hamletzaal zijn 
een prachtig en onvergetelijk decor. 
Meer dan honderd senioren genieten 
elk jaar weer van livemuziek en een 
feestelijk buffet. Voor het ophalen en 
wegbrengen van de senioren worden 
de elektrische toeristenbusjes van de 
stad Hoorn ingezet.
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Theaterstraat 
Het uitgaansgebied rond de 
Dubbele Buurt wordt in het tweede 
jaar van Herberg Hoorn uit-
geroepen tot 'Theaterstraat van 
Hoorn'. In de verschillende cafés 
worden kleine, vaak cabareteske 
scenes opgevoerd door regionale 
theatermakers. 

De uitbaters zorgen met een 
sneeuwkanon voor 'winterse ta-
ferelen', er zijn gratis fotoshoots en 
zanggroepen op straat. En natuurlijk 
is Dickens nooit ver weg.
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Woon- en
zorgcentra    
Herberg Hoorn is er niet alleen 
voor de binnenstad. Zo worden 
verschillende woon- en zorgcentra 
getrakteerd op muziek en theater.

Theatermakers en muzikanten 
trekken met 'belevingstheater' de 
huiskamers in van de woon- en 
zorgcentra. 

Hoofdrolspeler is de 'verwarde kok' 
die zich niet meer kan herinneren 
wat en hoe de gerechten voor 
het kerstdiner moeten worden 
klaargemaakt. Naast het zingen 
van kerstliederen wordt met 
behulp van de bewoners een 
nieuwe menukaart voor het 
kerstdiner samengesteld.

Over zelfgemaakte appelmoes 
met of zonder schil. 
De stoofpeertjes: met of zonder 
klokhuis en kook je ze nu met 
water of rode wijn? En hoelang 
dan en met of zonder kaneel? Over 
één ding was iedereen het eens: 
spruiten mogen niet ontbreken...
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Er waren optredens in Het Avondlicht, 
Het Hoge Hop, Martha Flora, Het 
Risdammerhuis, Betsy Perk, Lindendael 
en Westerhaven in Hoorn en in Nieuw 
Begin in Bovenkarspel.
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Havenwandelingen
Gidsen van Vereniging Oud Hoorn 
ontwikkelen speciaal voor Herberg 
Hoorn een serie bijzondere kerst-
wandelingen rond het havengebied. 

De vertelvorm van de gidsen wordt 
daarbij ingewisseld voor een meer 
theatrale benadering van gebeur-
tenissen en Hoornse helden uit een 
ver verleden. De gidsen krijgen een 
spelworkshop 'Verhalen vertellen' en 
ontpoppen zich tot ware acteurs en ze 
weten de historische gebeurtenissen 
van de juiste toon en de nodige humor 
te voorzien. 

Aan het einde wacht de deelnemers 
een gastvrij onthaal bij de horeca 
van de haven met livemuziek, warme 
chocolademelk en glühwein.
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Etalageprojecten
In samenwerking met de Blauwe Schuit en de scholengemeenschappen d'Ampte, OSG  
West-Friesland, SG Newton, Clusius college MBO, Praktijkschool Westfriesland en het 
Horizoncollege ROC worden nieuwe initiatieven ontwikkeld. 
Zo gaan in 2016 zo'n 275 middelbare schoolleerlingen aan de slag met het thema 'Stad van 
ontmoeting' waarvoor etalages van leegstaande winkelpanden in de binnenstad worden 
gebruikt. 

Met vorm en licht geven de leerlingen hun stad een 'nieuw en creatief gezicht'. Vol trots nodigen 
zij het winkelend publiek uit om de etalageroute 'Hoorn, stad van ontmoeting' te bekijken. 
In 2019 verzorgt eenzelfde aantal jongeren in samenwerking met bewoners van diverse 
woonzorgcentra fraaie kerstinstallaties.
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Kinderplein 
In samenwerking met Stichting Kinder-
opvang Hoorn worden activiteiten voor 
kinderen ontwikkeld. Zo kunnen kinderen 
windlichten of kerstballen maken, die 
later in zorgcentra worden uitgedeeld. 
Dansdingen, Atelier Nies en IamSelfma-
de sluiten aan met talentenworkshops. 
De jeugdafdeling van de Hoornse 
brandweer is aanwezig en ook de scou-
ting helpt mee om het vuur brandend 
te houden om de marshmallows warm 
te krijgen. Tijdens de Superkoopzondag 
verzorgt Het Talenten Theater Hoorn 
performances van jong talent in ver-
schillende lege winkelpanden.
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Glouwe bai de 
buren- Ontmoeten 
aan tafel
Eten verbindt, en in het kader van 
‘Herberg Hoorn, stad van ontmoeting’ 
wordt het project ‘Glouwe bai de Buren’ 
bedacht, later ‘Ontmoeten aan tafel’. 
Buurtbewoners stellen hun huis open 
voor mensen uit de omgeving.

Zij kunnen zich via de website aan-
melden als thuiskok of als deelnemer 
aan het diner. De thuiskoks krijgen ter 
voorbereiding een workshop aange-
boden door verschillende chef-koks uit 
Hoorn. Zo ontstaan er op meer dan 85 
plekken in diverse wijken ontmoeting- 
stafels waarbij mensen aanschuiven 
en hun levensverhalen delen met an-
dere, vaak onbekende, stadsgenoten.
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Verhalen-
kamers 
Zo vertellen kunstenaars 
met een GGZ-achtergrond 
in Expoost over hoe hun 
kunst tot stand is gekomen. 

Ook is er een verhalen- 
kamer met als thema ‘Ver-
halen van ver’ waarbij ver-
halen uit verschillende cul-
turen de leidraad vormen. 

Dat kunnen verhalen zijn 
uit verre landen maar ook 
wat een verplaatsing van 
dorp naar de stad op je  
levensstijl kan betekenen.

In de Hoornse bibliotheek 
wordt de Tafel vol Verhalen 
georganiseerd waarbij taal-
beleving, elkaar ontmoe-
ten en samen eten centraal 
staan.
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Herberg van ontmoeting
In 2019 wordt de Herberg van Ontmoeting in het pand van 
Expoost aan de Roode Steen vormgegeven. Hier vinden twee 
weken achtereen iedere dag bijzondere ontmoetingen plaats. 
Met nieuwkomers, daklozen en er is een ‘collegetour’ met West-
Friese ondernemers, die spreken over hun succes én falen. Ook 
is er de voorstelling Friends To Be en maken De Heeren Zeventien 
de bezoekers deelgenoot van de ‘handel en wandel’ tijdens de 
Gouden Eeuw. Verrassend genoeg is er politiek gezien niet zoveel 
veranderd.
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Verder zijn er thema-avonden over LHTBI Westfriesland, is er een lezing over duurzaam-heid van 
de steden van de toekomst en zijn er verhalen uit Albanië, Syrië, Kazachstan en Polen. Ook is er een 
ontmoeting met de jongeren van Tjillskillz.

Deze stichting bestaat sinds 2004 en richt zich specifiek op jongeren en hun persoonlijke en theatrale 
groei via talentontwikkeling. De laatste zondag is gereserveerd voor het project Aan Tafel met een 
ongedwongen kerstlunch voor wie zin heeft aan gezelschap op eerste kerstdag. De toegang is elke 
keer vrij.
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Eet Forward 
In samenwerking met voetbalclub Always 
Forward en SG Newton wordt het eet- en ont-
moetingsproject ‘Eten!’ geïnitieerd.

Buurtbewoners van het Venelaankwartier 
worden uitgenodigd om samen te genieten 
van een heerlijk driegangendiner dat wordt 
bereid én uitgeserveerd door scholieren van 
SG Newton. 

Always Forward stelt hiervoor haar kantine 
en vrijwilligers achter de bar beschikbaar. 
Naast een gastvrij onthaal zijn er verhalen van 
buurtbewoners en livemuziek van verschillen-
de artiesten.
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Gezichten van de Herberg
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Deelnemers en sponsoren:
Ahmed Abdulla, Abma Scheurs Advocaten en Notarissen, 
About A Jacket, Absolutely Music, Popkoor Absolutely 
Music, Accordeon Ensemble, Acting Talent, Albert 
Heijn Hoorn, Allure, voetbalvereniging en vrijwilligers 
van Always Forward, theatergroep De Ambtenaren, 
Henk van Amstel, Apostolisch Genootschap, Art Senta 
Notarissen, Artiance theaterschool, begeleiders Avonden 
van Ontmoeting, Het Avondlicht, Ayman, De Bakker van 
Hoorn, Vrouwenkoor Balance, Bananamour, Suara Baru, 
Irene Beerepoot, Rob Bennis, Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Bibliotheek Hoorn, Wilma Biezen, Klaas Blaak, Blauwe 
Schuit onderwijs, Muziekschool Gerard Boedijn, Boekweit 
& Olie Makelaars, Piet de Boer, Bon-t-tu, Ko Boos, 
Monique Brandjes, Jeugd Brandweer, Brouwerij Hoorns 
Nat, Hans Bruin, Buikdansschool Aline, Café Chantant, 
The Cakes, The Carol-Inn Choir, Cengiz, Wim Conijn, 
Centrale Bibliotheek, Changeling, Proeflokaal Charlies, 
Christmas Girls, The Christmas Sing Along, Cinema 
Oostereiland, Hoorn City Tours, Het Clusius, d’Ampte, 

Dansdingen, De Dansonderneming, Deen Supermarkten, 
Peter Derix, Dickenskoor, Dirk, ondernemersclub 
Dubbele Buurt, theaterstraat Dubbele Buurt met ‘t Café, 
Ineke Donckerwolcke, Co van Dulmen, Theatergroep 
Eenhoorn, Bas Pronk Eenhoorn Evenementen, Encis ICT, 
Mandolineorkest Entre Nous, Esther, Expoost, Expreszo 
Theatersport, Feelin’ Good, Hans Feld, Fiolet Taaltrainingen, 
dameskoor Frank en Zij, Frenklin & Corrie, Gemeente Hoorn, 
Gemengd Koor Grote Waal, Het Gezelschap, vertellende 
gidsen Oud Hoorn, Goud Bruin, Wil Groot, Xander de Groot, 
Gerard de Haan, Erna Hageman, Coen van Hagen, Hans, 
dameskoor Happy Together, Bloemservice Haring, Vera 
Haring, vrijwilligers catering festivalharten bij Jan Haring 
en Encis ICT , Mark Heerink, Gea van der Helm, Hendrickje 
Stoffels, Heren XVII, Magazine Hier, Hilal Supermarkt, Het 
Hoge Hop, Restaurant de Hoofdtoren, Bureau Hoorn 
moet je voelen, het Hoorns Harmonie Orkest, het Hoorns 
Kamerkoor, Brouwerij Hoorns Nat, ondernemersvereniging 
Hoornse Straatjes, Horizoncollege ROC, Hospice, I Am 
Selfmade workshops, IKK Echo, DTP-studio Indrukmakers, 
Jannie, Jazz Affairs, Jet Set, Tanja de Jonge, Eugene 
Jongerden, Nicolien Jorritsma, Judith & Bernie, Kaashuis 
Hoorn, Koepelkerk Kerk, Kelly ter Bruggen, Kerst op 
het Plein, de Kerstman, alle leden van de Kerststal 2.0 
uitvoeringen, Kholoud Al Mobayed, Kim & Peter, Kimberly, 
Hoorns Kinderkoor, Kinderkoor van stichting Netwerk, 
Stichting Kinderopvang Hoorn, stratenclub Kleine 
Noord, Klaas Kloppenburg, Robert-Jan Knook, Cecille 
Koenjer, Co van Dulmen, Theatergroep Kortsluiting, 
Afra Langedijk, Janna de Lathouder, Laugh Don’t Cry, 
Joyce van der Lee, Leekerweide, Light Internationale, 
Lindendael, Rita Lodde, Rob van Loon, Lords and Lovers, 
Nataliia, Majo, Nour Mardini, Zohor Al Masry, Ferrie 
Moenen, Moeskops Muziek, Lucien, Monika, Muziekschool 
Gerard Boedijn, Natalia, Stichting Netwerk, Cees Neuvel, 
scholengemeenschap SG Newton, Atelier Nies, Rijkjan 
Nieuwstraten, Noorderkerk, De Notenkrakers, Levi Nou, 
André Nuyens, Olieplatform, Omring, Ondernemers 
Hoornse Binnenstad, Ondernemersvereniging OSH,  

Herberg Hoorn in cijfers 
Aantal optredens in winkels & horeca 2000
Aantal winkeliers & horecagelegenheden 200
Aantal organisaties die zich verbonden 300
Aantal genoten eetmomenten in personen 1500
Aantal geënsceneerde ontmoetingen 1500
Aantal vrijwilligers in logistiek 400
Aantal publiek 100.000
Aantal hardekern organisatie 20
Aantal geschonken flessen glühwein en chocomel 750
Aantal kerstbroden 100
Aantal kadetten met kaas en ham 1500
Aantal thuiskoks 85
Aantal daggasten Glouwe bai de Buren 550
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de Ontmoetingen aan Tafel, zangkoor Ooker, Monique 
Oostendorp, Wouter Oosterkamp, Oosterkerk, Stichting 
Op Roet, scholengemeenschap OSG, Vereniging Oud 
Hoorn, Willem Overweg, theater Het Pakhuis, Pand 12, 
Schouwburg het Park, Jorien Pieters, Pinkstergemeente, 
koor Pinkstergemeente De Brug, Inloophuis Pisa, Pisakoor 
Zingen voor je leven, Postilion Theater, Annemarie 
Pothaar, Praktijkschool, Prestige, Pieter Ratten van P-S-L 
Licht en Geluid, Pub & More Bubbels, Rabobank, Rain 
Dear, Random, Christien Ravenhorst, Reakt, Lucas Rive, 
Rob, Wendy de Roode, Evenementen Roode Steen, Rotary 
Hoorn, Cisca Ruitenberg van Theatergroep Santa’s 
Workshop, de Scharrelslager Hoorn, Gerco Schilder, 
Café Het Schippershuis, het Schoorkoor, Rens Schrage, 
Scouting Martin Luther King, Sense Keukens, vrijwilligers 
van SESH, Showband Jong Hoorn, Sien, Rosie Sings, 
Sitting on Thorns, Jens Slagter, de Smeltkroes, vertellers 
Herberg de Smeltkroes, Jos de Smit, Soli Deo Gloria, 
Ruud Stumpel, Jolanda van Solingen, Sonila, Filiz Soyal, 
Spataro, Kamerkoor Spiro Musica, Stichting Leergeld, 
Talententheater Hoorn, Tamara, Tekenpraktijk Heelbeeld, 
Marco Pol, café Ome Tinus, Tjillskillz, Anneke Tol, theater De 
Tragische Figuren, Treblemakers, Trio Soulmates, Grand 
Café Turf, Stichting Turkse Gemeenschap, Unicorno, 
Brasserie Velius, Velvet Grooves, Titus Venverloo, Verhalen 
van Ver in Bibliotheek Hoorn, Carine, Peter Vijselaar, Wijn- 
en spijshuis Vinck, Voces Cyriaci, Volkstuindersvereniging 
Hoorn en omstreken, Volkstuinvereniging De Boogerd, 
Voor een mooie stad, Joey Vriend, Cees de Vries, 
Vrijwilligers Expoost, Vrijwilligers ouderenontbijt, het VU-
koor, Kinderkoor Het Grote Waalkoor, Frans van der Wal, 
Weekblad Zondag, verhalenvertellers het Wereldhuis, 
musicalvereniging Westend, Westfries Museum, Julian 
Wijnstein, Wild Flower Company, Nagelstudio Wilerra, 
Verzorgingshuis Wilgaerden, schilderbedrijf Wilmans, 
Coene Wouters cabaret, Zakaria, theatergroep Zij van 
Hiernaast, Zohra, Minh Zone, Zuster Evie, Rita Zwaan, 
Zwarte Roes Koffiebranders.

Organisatie Herberg Hoorn door de jaren heen; 
Ingrid Docter, Lyda Tijsen, Ab Venverloo, Dick van der 
Pijl, Coraline van Velzen, Ineke Schoones, Carolien 
Prins, Jacqueline Kroese, Vera Truijens, Ron Dol, Marian 
Vleerlaag, Klaas Visser, Gerard Venverloo, Ella Siekman, 
Loek Stam, Phyllis Kneefel, Marga Deinman, Kim de Graaf, 
Annemieke Hageman, Regina Bouwmeester, Monique 
Leenders, Anja Morit

Bestuur: 
Marie-Claire Wever, Henk Jan de Boer, Ab Venverloo

Fotografie:  
Jet Vos, Wessel ter Haar, Benno Ellerbroek, Jeanette 
Wolffers, Joop Schouten, Hans Albers, Paul en Natasja, 
Ben de Vos, Thea Truijens, Jan Siebring, Joyce Vlietstra



Verantwoording
Voor dit boekje zijn archieven 
doorzocht, zijn deelnemers be-
vraagd en werd er op verschil-
lende fronten ‘meegelezen’. 

De makers realiseren zich 
dat ondanks hun zorgvuldig-
heid er toch zaken kunnen 
zijn die ontbreken. Centraal 
stond om het collectief en de 
grote saamhorigheid van de 
Herberg zichtbaar te maken. 
In dat kader is grote dank ver-
schuldigd aan de honderden 
vrijwilligers die Herberg Hoorn zo 
bijzonder maakten.
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