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Barca wint WK straatvoetbal
De Hoef Zuidoost
Omar El Messaoudi beste speler; Hassan
Chouta topscorer

Na weken van voorbereiding door Rachid
Ouamar, Saïd Boudriz en de jongeren uit de
buurt traden zaterdag 8 mei negen teams uit De
Hoef Zuidoost voor het WK straatvoetbal aan.
Met teams uit alle windstreken kon je spreken
van een echt wereldkampioenschap.
Behalve om de eer en
titel Kampioen van de
Hoef Zuidoost, werd
er gestreden om vijf
originele Hoefplan
Kampioenen T-shirts,
gesponsord door
Intersport Megastore en
Copy Centre Alkmaar en
Barca met de organisatoren
ontworpen door een van
Rachid en Saïd
de spelers.
Na spannende poulewedstrijden werden de halve
finales gespeeld door team BB-Boys en team
Mehmet, en Barca tegen FC Hoefplan. Terwijl Barca
nipt FC Hoefplan met 2-1 versloeg, bereikten de
BB-Boys overtuigend de finale met een afgetekende
overwinning van 5-1. Tijdens de spannende finale
gingen Barca en de BB-Boys lange tijd gelijk op
maar wist Barca het in de laatste fase van de
wedstrijd vakkundig af te maken. Met een 5-1
overwinning mag Barca zich kampioen van de Hoef
Zuidoost noemen.
Omar El Messaoudi
werd door
vertegenwoordigers van
alle teams uitgeroepen
tot beste speler van het
toernooi. El Messaoudis
prijs was parfum,
douchegel en een
toilettas gesponsord
door Drogisterij Visser
Winkelcentrum De Hoef.
Omar El Messaoudi
Hassan Chouta ging
er na penalty schieten
tegen Ismael Bakni
vandoor met de titel
topscorer en won een
Puma-bal gesponsord
door Intersport
Megastore.

Hassan Chouta (midden)

Eten en drinken werden
gesponsord door Albert
Hein.

Overige sponsoren
van het evenement
waren Bruna aan de
Van Ostadelaan 266
en Groot in Groen
Bloemenwinkel aan de
Van Ostadelaan 282.

Voor alle jongeren onder de
15 was er een prijs

Organisatoren Rachid
Ouamar en Saïd
Boudriz kijken tevreden
terug op het toernooi.
“De teams,” zegt
Ouamar, “hadden we
in korte tijd bij elkaar.
Iedereen was heel
Kern8 was aanwezig met de
enthousiast om aan het
Kooimeer Chill Connection
toernooi deel te nemen.
bus
We zijn vooral blij met
het feit dat zoveel ondernemers het toernooi wilden
sponsoren zodat we leuke prijzen konden uitdelen
en de jongens tussen de wedstrijden door iets te
eten en te drinken hadden. We hopen dat ze ons
ook in de toekomst blijven steunen. Want als het
aan de jongens ligt organiseren we iedere maand
een toernooi.”

Laatste buurtkrant?
Door Peter Peters

Dit kon wel eens - voorlopig? - de laatste buurtkrant
zijn die bij u in de bus komt. Wat dat betreft voel ik
mij als het weer van vandaag. Druilerig.
Het is niet gemakkelijk om met een aantal betrokken
buurtbewoners iets als een buurtcommissie van
de grond te krijgen. We zijn met - te - weinig om
alles wat zich aandient meteen op te pakken en het
maken van een buurtkrant als dit is niet iets wat je
‘even’ doet. Tot en met dit nummer hadden we ‘hulp
van buiten’, maar dat is nu afgelopen.
We zoeken u dus: u die vier keer per jaar een
uitgave als deze kunt maken bent van harte welkom
om ons groepje te versterken.
Overigens, dit alles geldt alleen als we er in slagen
de benodigde subsidie te verkrijgen, want anders
is het echt het einde. We willen wel proberen
tenminste onze website www.dehoefzo.nl ‘in de
lucht’ te houden, maar we realiseren ons natuurlijk
dat niet iedereen toegang heeft tot het internet.
Ondanks deze sombere woorden is er, u leest er
alles over in deze buurtkrant, in korte tijd wel het
een en ander bereikt en we blijven ‘aan de bal’. Wat
daarbij belangrijk is, is dat we een goede relatie
opbouwen met al die organisaties die in de buurt
actief zijn. We zijn bezig te bedenken hoe dat het
beste kan.
Maar er is meer gebeurd. Zo organiseerden
stuurgroepleden Rachid en Saїd zaterdag 8 mei
een buurtvoetbaltoernooi voor jongeren van 9 tot
29 jaar naar aanleiding van een van onze eerste
successen: het ophogen van het hek van het
voetbalveldje langs de Aert de Gelderlaan, zodat
de bal niet steeds in de Hoevervaart ligt. Nu u dit
leest weten we inmiddels dat er teruggekeken kan
worden op een bijzonder geslaagd toernooi.

Geert van Duren en Nelleke Kool

Oproep: samenwerking
verschillende
bewonersgroepen
Het afgelopen jaar is De Hoef Zuidoost
verschillende bewonersgroepen rijker geworden.
Zo is Stuurgroep De Hoef ZO! opgericht om
de leefbaarheid in de buurt te bevorderen.
Daarnaast zijn Bewonerscommissies Laagbouw
en Hoogbouw opgericht om met Woonwaard
te overleggen over het onderhoud van haar
woningbezit. Maar voor alle groepen geldt dat
het aantrekken van actieve bewoners een lastige
opgave is. Stuurgroep De Hoef ZO! wil graag de
krachten van alle bewonersgroepen bundelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Harry Mars van Overes Interactieve
Planontwikkeling, tel.: 06 2260 1972.

Nelleke Kool, Geert van
Duren en Marja de Jong
staan voor u klaar
Even na hun spreekuur zijn we op bezoek bij
wijkmeester Nelleke Kool en wijkagent Geert van
Duren. We willen weten hoe het met De Hoef
Zuidoost gaat. Daalt of stijgt de criminaliteit? Wat
voor klachten hebben bewoners zoal? “Het is,”
benadrukt wijkagent Geert van Duren, “een rustig
buurtje. Natuurlijk ontvangen we klachten over
overlast en kleine criminaliteit. Maar niet meer dan
in andere buurten in Alkmaar. Wel is het opvallend
dat bewoners uit De Hoef weinig aangifte doen.
Wij zeggen: mensen, doe aangifte of bel ons op
het moment dat je iets ziet. Dan kunnen we op
dat moment ingrijpen. We zijn er tenslotte voor de
bewoners van de buurt.”
Wijkmeester Nelleke Kool ziet de afgelopen tijd
positieve veranderingen in De Hoef Zuidoost.
“De buurt raakt beter georganiseerd. Zo zijn er
verschillende bewonerscommissies opgericht die
opkomen voor de belangen van huurders in de
buurt. En met de komst van de stuurgroep De Hoef
ZO! hebben we als gemeente een aanspreekpunt
in de buurt. En met Marja de Jong als buurtmeester
namens Woonwaard hebben de huurders iemand
om hun ideeën en klachten bij neer te leggen. Al
met al zijn dat positieve ontwikkelingen.”
Informatie over de spreekuren van Nelleke Kool,
Geert van Duren en Marja de Jong vindt u achterin
deze buurtkrant.

Nieuw speeltoestel in de
speeltuin
•

Op 3 april opende de speeltuin haar poorten en
werd een nieuw toestel ‘het vogelnest’ onthuld.
Deze schommel valt erg in de smaak bij de
kinderen en is constant bezet.

Vogelnest

•

•

•
•
•

•

Achter de schermen wordt hard gewerkt door
de bestuursleden om onze droom van ‘een
nieuw stenen clubhuis met schuur’ waar te
maken. Grontmij is betrokken bij het uitdenken,
onderbouwen en verwezenlijken van onze
visie. Zo heeft het de grond uitgemeten en de
bouwtekening geoptimaliseerd, de materialen
berekend en de tekening gemaakt om in te
dienen bij de welstandcommissie van de
gemeente. De tekeningen zijn te zien in De
Uitkijk.
Op 28 april vond de Open Dag plaats. In
de speeltuin stonden tussen de wippen en
de schommels allerlei Oudhollandse spelen
opgesteld en voor de poort stond een groot
luchtkussen. Het was een druk bezocht feest.
Hebt u ideeën? U kunt ze kwijt in de ideeënbus
in de hal van De Uitkijk.
Gevraagd: oppas voor enkele uurtjes per week.
Komt u ons gezellige team versterken?
Op 29 mei staat de zeecontainer weer bij de
speeltuin en nemen vrijwilligers graag uw oud
papier in ontvangst.
Verjaarspartijtje vieren
in de speeltuin? Dat is
mogelijk op zaterdagen zondagmorgen van
10.00-13.00 uur. Voor
informatie bel Tonny
(072 51 26 521) of
Agaath (072 51 17 932)
of bekijk de website:
www.speeltuindehoef.nl. Opendag speeltuin

Het
is leuk in De Hoef
nieuws van Wij de Wijk
Is het leuk in De Hoef? Ja! En dit voorjaar wordt het
alleen maar leuker. Want ‘Wij de Wijk’ (buurtgericht
samenwerken) gaat de wijk de Hoef Zuidoost in om
het contact tussen de bewoners nog beter te maken.
Ook willen we samen met bewoners de wijk meer
kleur en fleur geven. Wat gaan we precies doen?
De aftrap is al geweest. 18 maart, op een prachtige
voorjaardag, staken leerlingen van De Bosboom en de
Driemaster de handen uit de mouwen in het kader van
de Opschoonweek. De omgeving van de scholen ziet
er weer pico bello uit, dankzij de kinderen! En dat is
nog maar het begin van de voorjaarsactiviteiten!
In de maanden april en mei staat ‘meeuwenoverlast’
op de agenda. Hoe lossen we dat samen op? Dit
willen we doen door informatie op scholen en onder
buurtbewoners te verspreiden. Leerlingen van het
PCC Fabritiusstraat gaan, vanuit de maatschappelijke
stage, voorlichting geven aan basisscholen en
bewonersgroepen.

Portieken met een eigen stijl
Ook zijn we op zoek naar bewoners uit de hoogbouw
die samen met hun buren hun portiek een eigen
sfeer en tint willen geven. Onder begeleiding van
kunstenaressen Nicole van der Heijden en Heleen
Snuverink is begonnen met het omtoveren van de
portieken in ware tentoonstellingsruimten. Bovendien
willen we dit voorjaar samen met bewoners van
de flats een plan maken voor het plaatsen van
fietsenrekken. Een belangrijk punt dat door bewoners
zelf is aangekaart. Indien er bewoners uit de laagbouw
zelf bereid zijn om iets voor hun omgeving te doen,
kan dit ook. Bewoners uit de Hoef die met een van de
onderdelen mee willen doen, kunnen contact opnemen
met met Harry Mars (06 2260 1972).

Draag uw steentje bij
En bewoners hadden nog meer wensen, zoals bankjes
bij speelplekken. Noura Raji van Kern8 heeft dit idee
opgepakt en wil onder het moto van ‘draag uw steentje
bij’ samen met bewoners een Mozaïekbank maken.
Inmiddels is men begonnen met het mozaïeken. Bent
u geïnteresseerd om mee te mozaïeken? Kijk dan voor
de data op www.dehoefzo.nl of neem contact op met
Noura Raji (06 3421 4871).

Feest
Op 5 juni willen we het voorjaar afsluiten met de
onthulling van de Mozaïekbank, een hapje, een
drankje en muziek. Wilt u op de hoogte blijven van
de voorjaarsactiviteiten? Kijk op www.dehoefzo.nl (of
ww.alkmaar.nl/wijken).

Wat vindt u? Doorgaan of
stoppen met project Wij de Wijk?
Begin juli kijken Bureau Overes Interactieve
Planontwikkeling en Kern8 terug op de resultaten van
het project Wij de Wijk. Hun ervaringen en indrukken
presenteren zij dan aan de opdrachtgevers bij de
gemeente en Woonwaard. Doel van de evaluatie is
om te kijken of het project nog één of twee jaar wordt
voortgezet.
Bureau Overes stelde samen met actieve
buurtbewoners de ‘Agenda De Buurt die Stuurt’ op
en ondersteunde de Stuurgroep van bewoners bij
bewaken en uitvoeren daarvan. Daarover kon u in de
Buurtkranten en via de website de voortgang volgen.
Wij willen uw mening meenemen in onze
presentatie aan de gemeente en Woonwaard en
vragen u om ons -via de website www.dehoefzo.nluw mening te geven.
Bijvoorbeeld door te reageren op vragen als: wat is
er door het project Wij de Wijk veranderd of bezig te
veranderen? Wat vond u goed en wat niet? Wat vindt
u dat er nog verbeterd kan worden? (En vindt u dat het
project daarom nog door zou moeten gaan?)

Samen zijn we sterk
Hieronder staan de namen van actieve bewoners in
stuurgroep De Hoef ZO! en van de teamleden van
Overes Interactieve Planontwikkeling die de De Hoef
ZO! en andere bewoners met raad en daad steunen
en van de andere partners uit het project Wij de Wijk.
Met vragen en initiatieven kunt u contact opnemen met
een van de personen uit deze lijst.

Stuurgroep de Hoef ZO!
Leden

p.a. info@dehoefzo.nl

Peter Peters, peter@pjjpeters.nl
Said Boudriz, saidboudriz@hotmail.com
Rachid Ouamar
Annie Looy
Lori Haakman

Teamleden OIP

Harry Mars		
h.mars@interactieveplanontwikkeling.nl,
06 2260 1972.
Clara Overes
overes@interactieveplanontwikkeling.nl,
0299 316111.
Mark de Koning
m.koning7@upcmail.nl, 06 5346 6963.

Overige organisaties
Gemeente Alkmaar

Uw mening telt!

De oogst van T3

‘Echte hoop is niet je ogen dichtknijpen en
afwachten, maar aan iets durven beginnen en
geloven dat het kans van slagen heeft.’ - Dorethee
Sölle
Zo begon Kern8 eind 2008 met het T3 project en gingen
begin 2009 de eerste Bezoekvrouwen aan het werk
in de wijken van Alkmaar. Zij zijn de tussenpersonen
of bemiddelaars die zelf uit de allochtone doelgroep
komen. En ze bemiddelen tussen de wijkbewoners met
een andere culturele achtergrond en de instellingen
die deze wijkbewoners vaak verder op weg kunnen
helpen. Intussen werken we met een groep van 19
Bezoekvrouwen.
In uw wijk - West, waarbij de aandacht van T3 en Wij
de Wijk speciaal gericht is op De Hoef Zuidoost - zijn 41
deelnemers bereikt en dat is een belangrijke stijging ten
opzichte van een half jaar geleden. De Bezoekvrouwen
raken meer en meer bekend in West. Zij weten de
doelgroep steeds beter te vinden én te activeren. Zij
worden omgekeerd ook steeds beter ‘gevonden’ en
regelmatig aangesproken. Het begint door te dringen tot
de vrouwen uit de diverse
culturele gemeenschappen
die Alkmaar rijk is dat de
Bezoekvrouw ‘iets’ voor
hen kan betekenen.

Team de Hoef

Na het zaaien beginnen
we nu te oogsten.

Kern 8

Politie

Nelleke Kool, wijkmeester
072 54 88 177
spreekuur: maandag tot en met donderdag
van 09.00 tot en met 10.00 Honthorstlaan 436
en op woensdag 10.30 tot en met 11.00 uur
in het Buurthuis Alkmaar-West
Mascha Geleijnse, wijkcoördinator 		
072 54 88 662
Noura Raji, noura.raji@kern8.nl
06 3421 4871
Eva van Gulick, sociaal cultureel werkster
eva.van.gulick@kern8.nl, 06 3983 9517
Geert van Duren, wijkagent Alkmaar West/
Hoefplan
0900 8844
Spreekuur: dinsdag 10.00-11.00 uur,
wijksteunpunt (kantoor wijkmeester),
Honthorstlaan 436.

Woonwaard

Marja de Jong, buurtmeester
bereikbaar van maandag tot en met
donderdag van 8.00 uur tot 16.30 uur en op
vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 op
06 5380 2863.
spreekuur: maandag tot en met donderdag
van 10.00 uur tot 11.00 uur op haar kantoor in
het portiek van Willem Kalfstraat 2 t/m 136.

Speeltuinvereniging “De Hoef”

Speeltuinvereniging “De Hoef” is gelegen aan
de Mesdaglaan in Alkmaar.
072 51 51 337.
Adres secretariaat: Velasquezhof 4,
1816 XW Alkmaar, 072 51 26 521.

