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Van de voorzitter
Een witte kerst staat ons te wachten,
maar als U dit leest is het nieuwe jaar al
lang weer begonnen. Voor velen zal
2011 onzekerheid betekenen: over
werk, koopkracht, gezondheid
misschien.

Overhandiging van de vorige buurtkrant aan
wethouder P. de Baat

Als Buurtoverleg hebben we daar geen
invloed op, maar als het gaat om de
toestand van de buurt kunt U ook in
2011 op ons rekenen. Sinds kort zijn we
officieel een Stichting, met een echt
bestuur bestaande uit Voorzitter,
Secretaris en Penningmeester. Begin
van de week waarin ik dit schrijf, op
maandag, 20 december, heeft dit
bestuur bij de notaris de statuten
ondertekend.

Van de redactie
Voor u ligt de tweede buurtkrant
gemaakt voor en door bewoners.
Natuurlijk hopen wij dat ook deze
bij u in de smaak gaat vallen.
Heeft u iets dat in een van de rubrieken
past of wilt u adverteren? Mail dan naar
redactie.buurtkrant@dehoefzo.nl en
misschien ziet u het dan terug in de
volgende Buurtkrant De Hoef ZO!

Voor ons verandert daarmee niet
zoveel, wij blijven ons voor U en met U
inspannen voor de leefbaarheid in de
Hoef Zuidoost en ook de afgelopen tijd
zijn er weer wat succesjes te melden.
Zo krijgt de buurt volgend jaar een
aantal fruitbomen en een notenboom bij
het voetbalstadion aan de Aert de
Gelderlaan. Als daar eenmaal vruchten
aan komen kunnen wij buurtbewoners
daarvan plukken. We hebben met
Kern8 steun verleend aan het project
„Drawing her Story‟, dat kan nu met
subsidie doorgaan. Met onze
wijkmeester Nelleke Kool en de
buurtmeester van Woonwaard, Marja
de Jong, heb ik de buurt weer eens
geïnspecteerd op verzakkingen in
trottoirs, overhangend groen e.d. Als
het weer weer beter wordt zal de

gemeente wel in actie komen.
Bij een mini-ideeënfestival op 23
oktober hebben we contact gehad met
een aantal bewoners die nieuwe punten
hebben aangedragen om het wonen
hier nog prettiger te maken. Daar gaan
we zeker wat mee doen.
We hebben de buurt vertegenwoordigd
in gesprekken met de wethouders GertJan Leerink en Peter de Baat. Lees
alstublieft ook het artikel verder in deze
buurtkrant over het NAP.
Namens de Stichting Buurtoverleg de
Hoef ZO! wens ik U allen een goed,
gezond en actief 2011!
Houd 22 januari vrij in Uw agenda!
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Achter de voordeur….
Meer dan duizend voordeuren kom je in
de wijk tegen. Wij kozen er één uit en
drukten op de bel. Met een zwaai ging
de voordeur open en daar stond….
Gerard Apeldoorn. Met een brede
glimlach liet hij ons binnenkomen. Al
snel zaten wij geboeid te luisteren naar
zijn verhalen.

baan te vinden bij de gezellige
vereniging ‟Pétanque l‟Autre Chemin‟,
naast zwembad ‟De Hout.‟ Ook is hij
regelmatig in de bibliotheek te vinden
op zoek naar gegevens van verre
familieleden. Zijn stamboom gaat terug
tot 1600. Met regelmaat bezoekt hij
verwanten om gegevens uit te
wisselen.

Van kinds af aan was Gerard
geïnteresseerd in kunst, cultuur en
sport. In zijn dagelijks werk als
verwarmingsmonteur in Bergen kwam
hij vaak aan huis bij Bergense
kunstenaars en bezocht regelmatig
musea.

Als kunstenaar schildert hij
voornamelijk herinneringen aan zijn
vakanties, zoals de rotsen aan de kust

„s Avonds leidde hij jeugdige judoka‟s
op. Zelf deed hij ook mee aan
wedstrijden, zoals het Nederlands
kampioenschap judo, en stond zelfs op
de mat tegenover Wim Ruska.
Bij het Nederlands kampioenschap van
1973 was hij scheidsrechter.

van Normandië.
Pas terug van een reis naar
Egypte…..hij voer de Nijl af van Aswan
tot Caïro….bezocht o.a. de Konings- en
Koninginnenvallei en de piramide van
Gizeh…..vertelde hij enthousiast over
zijn belevenissen.

Met Anton Geesink trainde hij voor de
Olympische spelen van Tokio. Dat was
jammer genoeg te hoog gegrepen.
Plotseling diende een hersenbloeding
zich aan, waardoor zijn leven drastisch
veranderde. Met zijn doorzettings–
vermogen en vrolijke natuur probeerde
hij zijn leven weer op de rails te krijgen
vanuit zijn interesses.

Wie weet wat er nog voor mooie
afbeeldingen op het doek zullen
verschijnen van deze reis…….
Met een hoofd vol boeiende verhalen
verlieten wij Gerard…….op weg naar
de volgende voordeur.

Hij volgde een cursus schilderen en
ging schilderen.
Na twee jaar kon hij weer sporten en is
nu regelmatig op de Jeu de Boules

Marian en Els
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Hoef Hap
Recept voor Kabeljauw uit de oven
Benodigdheden:
ca. 800 gram kabeljauw
2 grote uien, grof gesneden
bakje champignons, in plakjes
1 groot pakje boursin met knoflook
1 pak tagliatelle
evt. potje pesto groen.
Champignons en uitjes bakken in boter.
Ovenschaal invetten.
De kabeljauw kruiden met peper en zout,
evt. viskruiden toevoegen.
De gebakken uitjes en champignons in
schaal doen, daar bovenop de
kabeljauw.
Niet vergeten daar weer klontjes boter
op te doen, anders wordt ie zwart.
Ca. half uurtje in de oven op 200 graden.
Als de vis bijna klaar is, de pasta koken.
Door de pasta de boursin roeren,
net zolang totdat de boursin bijna is
gesmolten.
Dit mengsel ook in de schaal doen en
nog 5 minuten laten doorgaan.
Een gedeelte van de pasta apart houden

Evt. beetje pesto erover.
Salade erbij?
Stuur ons uw recept:
redactie.buurtkrant@dehoefzo.nl.

OPROEP
Heeft u ooit iets gedaan als vrijwilliger voor de speeltuin de laatste 40 jaar?
Geef uw naam dan zo spoedig mogelijk door. Misschien kent u ook anderen.
Wij willen onze reünie-lijst graag compleet maken.
U kunt gegevens mailen naar acwdev@hotmail.com of doorbellen naar
Alexander 06-23423300 of Els 072-5118008
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Nieuws van Woonwaard
De komende jaren gaat Woonwaard hard
aan de slag in De Hoef. Allereerst worden
de portiekflats van de Hoef III en IV
opgeknapt.

aan de Jongkindlaan en Breitnerhof zijn
nog in goede staat en deze worden dus
niet aangepakt. Op alle flats wordt wel
valbeveiliging aangebracht. Dit is
nodig,opdat aannemers veilig hun werk
kunnen uitvoeren. Het is daarom belangrijk
dat eventuele antennes e.d. van het dak
worden verwijderd. Deze werkzaamheden
vinden plaats van week 4 t/m 21 (24
januari t/m 27 mei.

Het zal u misschien zijn opgevallen dat er
al werkzaamheden zijn uitgevoerd bij de
flat aan de Jongkindlaan.
Wij gaan hier in op de laatste stand van
zaken. Belangrijk is dat het onderhoud is
gescheiden in 2 fases.

Als laatste worden ook de cv-ketels, waar
nodig, aan de Jongkindlaan en de
Breitnerhof vervangen.

Fase 1
Er zijn werkzaamheden die niet langer
uitgesteld konden worden. Deze
werkzaamheden zijn snel opgepakt en
worden in december 2010 t/m juni 2011
uitgevoerd. Het gaat hier om de volgende
werkzaamheden:

vervangen van houten kozijnen

vervangen van dakbedekking

vervangen van cv-ketels








De houten kozijnen aan de Jongkindlaan (2
flats) en de Breitnerhof (2 flats) worden
vervangen door kunststofkozijnen met
dubbelglas. Het gaat hier om het kozijn
naast het balkon. Bij alle flats worden
alleen de kozijnen aan de noordzijde
vervangen. Aan de zuidzijde zitten al
kunststof kozijnen.

Blok 1 Jongkindlaan even nummers:
Week 5 t/m 7
(31 januari t/m 18 februari)
Blok 2 Jongkindlaan oneven
nummers: Week 8 t/m 9
(21 februari t/m 4 maart)
Blok 3 Breitnerhof: Week 10 t/m 11
(7 maart t/m 18 maart)
Blok 4 Breitnerhof: Week 12 t/m 13
(21 maart t/m 1 april)

Er is een uitloop voor woningen in
week 14 en 15. ( april t/m 15 april)
Fase 2
Fase 2 zijn de werkzaamheden die bij de
bewoners thuis gaan plaats vinden. U kunt
hierbij denken aan het toilet, badkamer
en keuken. Vanaf januari 2011 wordt er
gestart met de aannemer om een plan
van aanpak in het onderhoud uit te werken
op woningniveau. Hierbij is ook
de bewonerscommissie, ondersteund door
de Woonbond, betrokken.

Planning vervangen kozijnen

Blok 1 Gereed

Blok 2 Jongkindlaan oneven
nummers: Week 3 t/m 10
(17 januari t/m 11 februari)

Blok 3 Breitnerhof: Week 8 t/m 15
(21 februari t/m 15 april)

Blok 4 Breitnerhof: Week 13 t/m 21
(28 maart t/m 27 mei)

Wij hopen in de zomer van 2011 een
duidelijk en goed plan te hebben, zodat
er net voor de bouwvak, maar zeer
waarschijnlijk na de bouwvak gestart kan
worden met het onderhoud aan de
woningen. Op dit moment is nog niet
duidelijk waar zal worden gestart.

Ook wordt de dakbedekking vervangen.
Het gaat hier om de dakbedekking van de
flats aan de Willem Marishof, Vincent van
Goghlaan, Mondriaanstraat en Bart van der
Leckstraat. Bij deze dakbedekking wordt er
gelijk voor gezorgd dat het dak beter wordt
geïsoleerd. De daken van de andere 4 flats

Dit wordt vanaf januari uitgewerkt in
samenspraak met de bewonerscommissie.
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Moskee
Wat is er te vertellen over de
Hindoestaanse Moskee in onze wijk?

bank te stappen en een zak geld te lenen.
Dat wilden ze niet. Ze gaan ervan uit dat
Allah en Mohammed er voor zorgen dat
een huis van Allah er altijd komt.

Veel!
Alleen al de naam!

“Allah en Mohammed zorgen voor ons en
de Moskee. Daar geloven wij in. Wij zijn
ervan overtuigd dat de Moskee er komt.
Wel zijn we al 25 jaar bezig.”

“Noori Djama Masjid”. “Lichtmoskee‟‟.
Prachtig!
Wij hebben een gesprek met de secretaris,
de hr. H.N. Kishnun.

Wie mocht denken dat alle Hindoestanen
Hindoe‟s zijn heeft het mis. Een
Hindoestaan is een ras, geen geloof. Elke
Hindoestaan kan het geloof kiezen wat bij
hem past. Deze mensen zijn Islamitische
Soennieten. Zij propageren het „‟zuivere‟‟
geloof. Iedereen is er altijd welkom.
Ongeacht wie hij, of zij, is.

Helaas hebben we de Imam Mahmoud Ali
net gemist.
Jaren geleden zullen heel wat mensen die
door het park langs de Hoevervaart liepen
zich hebben afgevraagd: „Wat moet daar
nu komen?” Inmiddels weten we het en
zien we het. Een Moskee én een mooie!
Na aanvankelijke bezwaren in de buurt is
men het over het algemeen wel eens dat er
geen problemen zijn. Integendeel, het lijkt
erop dat de Moskee volledig is geaccepteerd. Zeker na de open dag in september.

Alles, behalve het casco, wordt gedaan
door de gemeenschap. En, geloof me, ze
doen het “verrekte” goed!
Mijn vraag: “Hoe leer je de Koran lezen
wanneer je geen Arabisch kent? “

Over hardwerkende mensen die uiteindelijk
hun bestemming gevonden hebben.

De heer Kishnun geeft het antwoord:

Oorspronkelijk uit India afkomstig. Om de
armoede te ontvluchten, als
contractarbeiders naar Suriname gehaald.
Daar bleken de mooie beloftes geen
stuiver waard te zijn. Door keihard werken
bewezen ze hun waarde, wat weer scheve
ogen opleverde. Na de coup naar
Nederland uitgeweken. Hier voelen ze zich
meer thuis. Het is een vrij kleine groep die
in Alkmaar is neergestreken.

Het geloof in Allah en Mohammed beveiligt
het boek. De overtuiging dat Allah en
Mohammed – te allen tijde – er zijn,
bevestigt het geloof in het – Islamitische –
hiernamaals.

”Een lesboek met het A.B.C. van het
Arabisch. Die leidt je de Koran in. (Lijkt
me knap moeilijk!)

“Wij, Soennieten, zijn vriendelijk,
geloofwaardig en zachtaardig. Wij geloven
niet in extremisme Wij willen de wereld op
een positieve manier tegemoet treden.

Ongeveer 30 families die een duidelijke
behoefte voelden aan een eigen Moskee.
De preek en de lessen zijn in het
Nederlands. De Imam beheerst het
Arabisch en Nederlands.

Fundamentalisten zijn verdwaalde
mensen. Zij hebben nooit de boodschap
van Allah en Mohammed begrepen.
Zonder Allah en Mohammed zou er nooit

Natuurlijk was het gemakkelijk om naar de
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een Koran zijn geweest. Wij geloven in de
goedheid van Allah en Mohammed. Zonder
hen kunnen we niet leven.”

Ik dacht even, als ik ooit in retraite ga, wil
ik het daar.
Over integreren zullen we het maar niet
hebben. VOLLEDIG!!!!!!

Wat mij opviel: De uitstraling van de
Moskee is zo vriendelijk en warm.

Joke Penaat

Oproep
Namens het team Wij de Wijk (buurtgericht samenwerken) wensen wij u een
gelukkig nieuwjaar. Het team Wij de Wijk zet zich, samen met bewoners, in voor
een leefbare buurt de Hoef ZO. Net als vorig jaar willen we ook in 2011 onder
het mom „het is leuk in de Hoef‟ zorgen voor goede actiepunten en activiteiten in
de buurt. Deze punten vormen samen de buurtagenda. Daar hebben we u bij
nodig.
We nodigen u en alle andere buurtbewoners uit voor een
nieuwjaarsbijeenkomst 2011 op zaterdag 22 januari tussen 16.00 en 18.00 uur
in het buurthuis West, Mesdaglaan 198, met een hapje en een drankje. Actieve
bewoners zullen u informeren over wat zij willen realiseren dit jaar. Zij horen
graag wat de inbreng van andere bewoners hierbij is. Voor alle aanwezigen is er
een leuke attentie.
Tot de 22e!
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Renovatie!
De renovatie staat voor de deur!
Woonwaard staat niet te trappelen van
ongeduld om te beginnen is mijn indruk.
Zeker niet nu ik in de krant lees dat de
woningbouwcorporaties hun vermogen
in rap tempo zien slinken. Huren mogen
nauwelijks stijgen, huizen zijn moeilijk
verkoopbaar, er moet vennootschapsbelasting worden betaald. Tja, dan is
Brussel er ook nog met alle regeltjes.
Als het aan Woonwaard gelegen had,
zou de hele boel gesloopt worden,
nieuwbouw, lekker weinig grond
gebruiken, leuk verdienen.
Helaas,
die lui in Den Haag, bedachten dat er
bewonerscommissies moesten komen
om het monopoly van de WBC’s te
doorbreken.
Zo ook hier.
Ze moeten wel.
Het schijnt nu echt te gebeuren.
Maar, waarom moet er eerst een bedrijf
in de arm genomen worden om een
evaluatie te maken van de problemen?
Heeft Woonwaard zelf die kennis niet in
huis?
Aannemers die zich moeten

presenteren! Je zou toch denken dat
een goede aannemer wel bekend zou
zijn.
Het lijkt wel of ze de tijd zijn werk willen
laten doen. Na 10 jaar sloop. Als ze op
deze manier doorgaan is 10 jaar zo
voorbij. Krijgen ze alsnog hun zin.
Al deze ongein kost handen vol geld, is
beter te besteden. De enquête heeft
uitgewezen dat de mensen het meeste
last hebben van geluidsoverlast en
tocht.
Mijn vraag is nu: hoe willen ze dat
oplossen?
Daar heb ik nog niets over gehoord.
Wel weet ik dat Bot en Tervoort de klus
hebben gekregen. Zouden ze ook iets
aan het trappenhuis gaan doen. Geluid
dempen met vloerbedekking of zo..?
Zonnepanelen?
Wij willen geen sloop, wij willen
renovatie. Wij wonen hier toch..!
Deze vind ik echt prachtig:
Aan de spoorbaan de kopse kant
voorzien van een schildering. Ziet het er
niet zo rottig uit. Wie bedenkt zoiets…?
Joke Penaat, bewoner van complex 705

Nieuws uit de buurt: Drawing her story
Wie is eigenlijk mijn buurvrouw? Wat is
haar verhaal? Op het eerste gezicht
een alledaagse vraag, maar ook een
essentiële. Want interesse in de
mensen om ons heen vormt de basis
voor een gezonde samenleving. Als we
onszelf dit soort vragen niet stellen,
leven we langs elkaar heen en zijn we
blind voor de schoonheid van de ander.
Gelukkig stellen veel mensen zich deze
vraag wel.
Op 10 januari 2011 gaat dit “ontmoet je
buur met kunst en cultuur” project van
start in buurthuis West.

Tien maandagen van 09.00 tot 12.00
uur. Vrouwen van allerlei
achtergronden en religies vertellen
elkaar -onder begeleiding van
beeldend kunstenares Cora Vries- hun
levensverhaal en vervolgens
verbeelden ze de verhalen in
tekeningen. Kern8 organiseert dit
bewonersinitiatief.
Voor meer informatie: Kern8,
Noura Raji, tel.: 06 34 21 4871 of
noura.raji@kern8.nl.
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Nieuws uit de buurt: speeltuin de Hoef
Wist u dat:









de speeltuin een spannend,
feestelijk en uitdagend jaar
tegemoet gaat......de speeltuin
bestaat in 2011.....40 jaar.
speeltuin de Hoef haar poorten op
2 april 2011 weer opent
op een feestelijke manier.
op 23 april de eier-zoekwedstrijd
plaats vindt. Niet 's morgens maar
's middags.
22 mei de dag is waarop 40 jaar
geleden de speeltuin haar poorten
opende. Dat het een groot feest
wordt.





's Avonds een reünie wordt
gehouden voor alle vrijwilligers die
mee hebben geholpen om de
speeltuin te laten zijn wat het nu is.
het 17 september.... 's avonds al
vroeg donker is. Wij 's middags de
speeltuin sluiten en 's avonds de
speeltuin openstellen.

Nieuws uit de buurt: Vrouwen ontmoetingsfestival
Op zondagmiddag 14 november 2010
kwamen er ruim 120 vrouwen bij elkaar
op het Vrouwen
ontmoetingsfestival voor vrouwen van
alle culturen, religies en
levensbeschouwingen.
Het was een grote vrolijke ontmoeting in
het asielzoekerscentrum de
Vluchthoef in Alkmaar West.
Samenleven begint met samen cultuur
beleven.
Het thema “Verborgen Talenten” kwam
goed tot haar recht in de drukbezochte
workshops: oosters dansen, djembé,

stof beschilderen, henna
handschilderen, foto`s maken en
Drawing her story.
De Cultuuraanjager Alkmaar
verzorgde twee workshops Drawing
her story. De opdracht was: Vertel
elkaar over je migratie of verhuizing en
maak een tekening met daarin
verwerkt een omtrek van de hand van
de ander, de vlag van haar land en de
omtrek van haar geboorteland. In
totaal hebben 36 vrouwen in duos
elkaar leren kennen en vervolgens
elkaars verhaal getekend.
Het Vrouwen ontmoetingsfestival werd
georganiseerd door de festivalgroep
van het Oecumenisch Vrouwen
Netwerk in samenwerking met het
VrouwenNetwerk-Alkmaar, Kern8 en
asielzoekerscentrum de Vluchthoef.
Daniëlle Koelemij, Cultuuraanjager Alkmaar
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Offerfeest

schaap, waardoor het feest de bijnaam
schapenfeest heeft gekregen.
Het slachten gebeurt door een moslim op
een bepaalde manier.
Alles moet goed schoon zijn en het dier
moet met zijn kop richting Mekka liggen.
Dat noemen we halal. Dit betekent rein.

Op donderdag 25 november stond het
buurthuis Alkmaar West weer even
op z‟n kop. Vrouwen van allerlei
nationaliteiten hebben samen het
offerfeest gevierd. Een gezellige middag
met veel dans/muziek en lekker eten.

Noura Raji

Oproep
Ik ben Corry Goossen en ik ben lid van
de Bewonerscommissie West voor de
woningen van de woningbouwvereniging Van Alckmaer voor Wonen.
Tevens ben ik bestuurslid van de
Huurdersvereniging Van Alckmaer.

Wat is eigenlijk het offerfeest???
Het Offerfeest is een van de belangrijkste
feesten van de Islam. Het wordt ook wel
het Feest van Ibrahim of Id al-Adha
genoemd.
Tijdens het Offerfeest wordt op traditionele
wijze een schaap of geit geslacht. Het
feest duurt drie dagen en vindt elk jaar op
de tiende dag van de Hadj plaats. Dat is de
bedevaart naar Mekka die elke moslim
eens in zijn leven moet doen.
Moslims offeren het schaap vanwege
Ibrahim, een belangrijk persoon uit de
Islam. Hij werd door Allah gevraagd om
zijn zoon te offeren. Hierdoor kon hij laten
zien hoe trouw hij was aan zijn geloof.
Maar net op het moment dat Ibrahim het
mes in zijn zoon wilde steken, hield Allah
hem tegen. Hij geloofde dat Ibrahim erg
trouw was en liet een ram zijn plaats
innemen. Het vlees van het beest werd
vervolgens uitgedeeld onder de armen.
Het delen is een groot onderdeel van het
Offerfeest. Nadat het schaap op een
speciale manier geslacht is, wordt het
vlees van het geofferde dier in drie stukken
verdeeld. Een stuk is voor de familie, een
voor de buren en een ander stuk is voor de
armen.
In Nederland gebeurt het rituele slachten
op door de gemeente aangewezen
plekken, meestal in het stedelijk slachthuis.
Doorgaans slacht men in Nederland een

Onze woningen zijn ongeveer 8 jaar
geleden opgeknapt na een langdurig
maar goed overleg met Van Alckmaer.
Wij zijn als bewonerscommissie actief
gebleven om een vinger in de pap te
houden. Twee keer per jaar heeft de
bewonerscommissie een vergadering
met Van Alckmaer. In de vergadering
worden we bijgepraat over de planning
van het onderhoud en kunnen we
vragen stellen. Maar we kunnen ook
met ideeën komen voor de woningen of
voor de omgeving.
We zouden het fijn vinden als wat meer
jonge mensen mee zouden doen en
mee zouden willen denken over de wijk.
We willen allemaal prettig samen
wonen in onze wijk, dat is heel
belangrijk voor een mens. Ik geloof dat
we veel kunnen bereiken als we samen
onze schouders er onder zetten.
De huurdersvereniging heeft zelf ook
een site www.hv-vanalckmaer.nl
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Nieuws uit de buurt: Kern8
Ik ben Rutger Weinreder. Sinds juni 2010
werk ik als jongerenwerker voor Kern8 in
Alkmaar West en Alkmaar centrum. Als
jongerenwerker ben ik
veel op straat, omdat ik
daar de jeugd tegenkom.
Als ik je tegenkom, ben
ik altijd benieuwd naar
wat jij in je eigen wijk wilt
bereiken. Misschien wil
je de komende
wintermaanden
zaalvoetballen. Of wil je
een vet feest geven voor
jou en je vrienden. Of
vind je gewoon dat jóuw mening gehoord
moet worden, in plaats van dat er óver je
wordt gepraat. Dan ben ik je man. Ik regel
niks vóór je, maar alles mét je. Jouw
initiatief is mijn benzine. In het
wijkteamoverleg kan ik je mening
inbrengen, dan tel je mee.

Plezier in bewegen
De wekelijkse sportactiviteit voor vrouwen
van 20 tot 50 jaar onder de titel Plezier in
bewegen gaat starten op dinsdagochtend
van 10.30 uur tot11.30 uur in buurthuis
Alkmaar West aan de Mesdaglaan 198.
De lessen nemen 10 weken in beslag en
de eerste les, tevens kennismakingsles,
wordt gehouden op 11 januari 2011. De
lessen staan onder leiding van Mieke
Koops en de kosten bedragen slechts
€15.00. Inschrijven via telefoonnummer
06 416 362 92 of via de mail
kees.niesten@kern8.nl.
Plezier in bewegen is een samenwerking
van Stichting Sportbureau Alkmaar en
Stichting Welzijnsbevordering Kern8.
Computerlessen
In buurthuis Alkmaar West worden diverse
computerlessen gegeven. Op de
maandagochtend wordt er met name
aandacht geschonken aan het gebruik van
internet, op de dinsdagochtend zijn er
computerlessen voor beginners en
gevorderden. De lessen staan onder
leiding van Bert van Steenhoven.
Aanmelden via telefoonnummer
072 5128515 of via emailadres
kees.niesten@kern8.nl

Aan de andere kant kan ik je ook vertellen
wat de gemeente in jouw wijk wil. Ook zul
je me tegenkomen als over „de jeugd‟
wordt geklaagd. Dan wil ik eerst jouw
verhaal horen. Samen maken we dan
goede afspraken. Wanneer een
meningsverschil ontstaat, zal ik altijd
proberen een zo eerlijk mogelijke oplossing
proberen te verzinnen. Ook als dat een
keer in je nadeel is.

Advertentie

Ten slotte heb ik veel ervaring in het
onderwijs. Als je vragen hebt over het
MBO, het vinden van een stageplek, of het
verschil tussen BOL en BBL: Vaak heb ik
een antwoord, of weet ik waar je het
antwoord kunt halen. Gebruik mij waarvoor
ik ben: aanspreekpunt, informatiepunt,
probleemoplosser en coach.

Uitkering of baan kwijt?
Echtscheiding?
Huurproblemen?

Rutger Weinreder
Ambulant Jongerenwerker Kern8
Tel: 06 243 68 158
Mail: rutger.weinreder@kern8.nl
Social network:
http://rutgerweinreder.hyves.nl/

Oudegracht 90, ALKMAAR
T: 072-5122213
www.advocatenkantooroudegracht.nl
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Nieuws uit de buurt: Kees Niesten
Op een tafel in de "Uitkijk"; een pot
koffie, pen en papier en een
fototoestel...
Een klop op de deur en daar stapte
Kees Niesten binnen, sociaal cultureel
werker van Kern8. Sinds kort is
Witte Kees werkzaam in onze buurt. Hij
kwam kennismaken met enkele
redactieleden van Buurtkrant de Hoef
ZO! en enkele bestuursleden van de
speeltuin.
Kees heeft een werkplek ter
beschikking (bureau, stoel en p.c.) in
buurthuis West op dinsdag en
donderdag van 9.00-17.00 uur.
Door zijn jarenlange ervaring in
buurthuizen "De Eenhoorn”, “De Burcht”
en “Oud Overdie," is hij een echte
bruggenbouwer geworden.
Een aantal weken is hij al bezig om te
kijken welke mogelijkheden deze wijk
biedt en wat er zoal in deze wijk leeft.
Zo bracht hij een bezoek aan Stichting
Buurtoverleg de HoefZO! en woonde hij
het overleg van het bewoners platform
bij.
Eind november schoof hij aan tafel om
een kom soep te eten in buurthuis
West. Het was “soepmiddag."
Werkgroep ABBA organiseert dat iedere
maand voor de bewoners van deze
wijk.
Kees genoot van de soep en
gezelligheid. Schuif eens aan zou hij de
bewoners willen zeggen.
Kees wil graag in contact komen met
buurtbewoners en hun ideeën. Hij wil
initiatieven uit de wijk mede helpen
vorm te geven en bewoners

ondersteunen, zodat de buurtbewoners
zelfwerkzaam kunnen zijn of worden.
Er wonen vele culturen in deze
wijk.......en die hebben elkaar zoveel te
vertellen en te leren, aldus Kees.
De blijvende ontmoeting zal in 2011
weer starten. Een ontmoeting tussen
kinderen en ouderen.
Ook de straatspeeldag staat op de
agenda.
Doen kunnen wij alles maar dan wel
tezamen.
Heeft u ideeën en wilt u deze kwijt?
Mail dan naar kees.niesten@kern8.nl of
bel de enthousiaste Kees op voor een
afspraak 06-41636292 op dinsdag of
donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
Marian en Els
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De Hoef Zaalvoetbal
Sinds zondagavond 31 oktober wordt
zondagavond gezaalvoetbald door
jongens uit de Hoef in de gymzaal aan
de Gabriel Metsulaan, vlakbij de school
de Driemaster. De reden hiervoor is
simpel: buiten is het rotweer en binnen
niet.

hiervoor financieel draagkrachtig
genoeg. En belangrijker, gemotiveerd
genoeg. We praten overigens over
ongeveer één euro per persoon per
keer.

Die laatste zondagavond in oktober
betraden ongeveer 15 jongens,
gewapend met voetbal en
sportschoenen met witte zolen, de
gymzaal. Het is altijd maar even
afwachten hoe zo‟n eerste avond loopt,
maar oei, wat ligt het niveau hoog.
Ondergetekende weet wat een voetbal
is, maar op dit hoge niveau meespelen
zit er niet in. Maar oefening baart kunst.
Twee teams van elk drie man spelen
tegen elkaar. Wie als eerste team twee
keer scoort, blijft staan. Het verliezende
team mag terug in de banken.

De Hoef Zaalvoetbal is voor iedereen
toegankelijk. Alle jongens en meisjes
(nu dus nog alleen jongens, meiden
waar zijn jullie??), jong en oud, goed en
minder goed, alle nationaliteiten en
achtergronden. Als je maar wilt
voetballen, ben je welkom. Je hoeft je
niet aan te melden, je kunt gewoon
langskomen. Neem wel even
sportschoenen met witte zolen mee! Let
op, in schoolvakanties wordt niet
gevoetbald. Zondag 9 januari vanaf
18.30 uur wordt weer voor het eerst
gespeeld.

De groep is nu ongeveer 8 keer bij
elkaar geweest. Een vaste club van zo‟n
tien man is er elke week, pak „m beet 5
man wisselt in samenstelling. Een
variërende groep met regelmatig een
nieuw gezicht dus.
De afspraken zijn zo dat de deelnemers
de helft van de zaalkosten betalen, en
de gemeente Alkmaar de andere helft.
Kern8 sponsort trouw de AA-tjes en de
fruitkicks. Dat de voetballers zelf
bijdragen is wel net zo eerlijk; zij zijn

Kijk voor meer dagen en info op
http://dehoefzaalvoetbal.hyves.nl/.

Rutger Weinreder
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De Hoef UnderGround
Op zaterdagavond 18 december vierde
de jeugd uit de Hoef de eerste
„HoefUnderGround‟ in Muziekcentrum
Tjarda. De Hoef UnderGround zijn
jongeren uit de Hoef die elkaar van
straat kennen, en zin hebben regelmatig
leuke feesten in hun eigen buurt te
organiseren.

in die voorbereidingstijd net een
carrièrespurt. DJ Wally werd
genomineerd voor Jeugdheld van
Noord-Holland. Hij werd snel bekend,
en zo had DHUG zomaar een regionale
ster op het podium. De avond zelf werd
een succes, zo‟n 30 jongeren van de
straat vonden elkaar in Tjarda. Dit
eerste feest bijt de spits af, in het
nieuwe jaar hoor je zeker meer van De
Hoef UnderGround.
Achteraf gezien zit het succes niet
alleen in een leuke avond voor de
jeugd in de Hoef. Minstens net zo leuk
was de voorbereidingstijd, waarin de
vrouwen en mannen van de organisatie
vooral zélf met ideeën kwamen en zélf
aan de slag gingen. Een unieke
ervaring in het zélf doen. Dat geeft
gegarandeerd de meeste voldoening
na zo‟n succes. Ten tweede is het
belangrijk dat verschillende partners
een aandeel hebben in het succes: De
sponsor de Albert
Heijn XL,
Muziekcentrum
Tjarda (beiden
commercieel maar
bereid
maatschappelijk verantwoord te
ondernemen), de gemeente Alkmaar,
Kern8, maar op de eerste plaats
natuurlijk de jeugd uit de Hoef zelf.

Juist voor de jongens en meiden van
DHUG is feesten soms een lastig
verhaal. Het merendeel is onder de 16
jaar: te jong voor de kroeg en te oud
voor een buurthuis.
Het feest moest daarom aan een aantal
voorwaarden voldoen, die DHUG zelf
stelde: Geen alcohol, wel vette muziek,
alleen voor vrienden en vrienden van
vrienden uit de buurt, geen
„buitenstaanders‟, enz. Hiervoor werd
tweewekelijks vergaderd in
Muziekcentrum Tjarda. Snel werd
gekozen voor het thema „kerst‟.
Uiteindelijk waren 10 jongeren
betrokken bij de organisatie. En dat was
nodig, want een goed feest neerzetten
kost tijd.

Wil je niks missen van de Hoef
UnderGround? Check dan regelmatig
http://hoefunderground.hyves.nl/. Wie
weet zien we elkaar in Tjarda,
Vliegerstraat 5, Alkmaar.

Toevalligerwijs maakte de geregelde dj

Rutger Weinreder
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NAP, doet de buurt mee???
Overdie en trekt daar Leerink uit.

Er is nog geen grote bekendheid aan
gegeven, dus daarom: deze afkorting
staat voor Nieuw Alkmaars Peil, en het
heeft iets van oude wijn in nieuwe
zakken, maar met nieuwe elementen
die het misschien goede kans van
slagen geeft. Plannen om bepaalde
wijken op diverse punten te verbeteren
zijn er, en zijn er natuurlijk wel vaker
geweest, en dit is weer iets nieuws, het
lijkt allemaal iets structureler en op de
langere termijn gericht te zijn. De
bewoners worden hier in belangrijke
mate bij betrokken – is althans het plan!

Door nu te inventariseren waar we
staan met de wijk, te bepalen waar we
over 10 jaar willen zijn en hoe we daar
willen komen kan zo’n negatieve
ontwikkeling worden voorkomen. En dit
dan in alle wijken van Alkmaar, in de
ene wijk zal daarvoor wel meer
inspanning moeten worden geleverd
dan in de andere wijk, of op andere
gebieden.
Op 1 december zaten we, 2 leden van
het bestuur (zie foto), op uitnodiging
samen met 11 andere bewoners van de
wijk West (Alkmaar ten Westen van de
spoorlijn en het Noord-Hollands Kanaal)

De achterliggende gedachte is dat ook
een wijk een soort levenscyclus kent. In
een net nieuw gebouwde wijk ziet alles
er schoon en fris uit en de woningen en
de voorzieningen zijn afgestemd op het
type bewoners. Na een aantal jaren
blijkt dat sommige bewoners hun tuin
laten verwilderen, woningcorporaties
pakken het onderhoud niet goed aan,
hier en daar verzakt het trottoir, de
bibliotheek en het openbaar vervoer
worden slachtoffer van de
bezuinigingen en na enkele tientallen
jaren maakt de buurt een wat
armoedige indruk. Ook het type
bewoner verandert: bij het gezin gaan
de kinderen het huis uit, de groep
bewoners van middelbare leeftijd wordt
geleidelijk gepensioneerd enz. De
voorzieningen veranderen niet mee.
Gevolg is dat, als er niets gedaan
wordt, een wijk zo maar kan afglijden
naar een probleemwijk. De gemeente
heeft dit zien gebeuren in bijvoorbeeld

Asja Huijzendveld en Peter Peters
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bereikbaarheid van de wijk per
Openbaar Vervoer.

in gesprek met de wethouders Gert-Jan
Leerink (de trekker binnen de
gemeente) en Peter de Baat, onze
wijkwethouder. Wijkcoördinator Mascha
Geleijnse was vanzelfsprekend ook
aanwezig. Zo‟n soort gesprek is in elk
van de 8 Alkmaarse wijken gehouden.

Helaas bleek op dat laatste punt
opnieuw dat we hier als Buurtoverleg
nog een lange weg te gaan hebben: de
wethouders probeerden zich te
verschuilen achter de stelling dat de
gemeente geen invloed heeft op de
kwaliteit van het OV waar het de
aansluiting bus-trein betreft. Alsof men
geen zaken doet met de provincie en/of
Connexxion.

De thema’s waar het bij het NAP over
gaat omvatten de leefbaarheid in brede
zin: kwaliteit van de woningen en de
openbare ruimte, de veiligheid, het
voorzieningenniveau inclusief de
sociale voorzieningen, de zaken rond
werk en inkomen. Het plan is om per
wijk zowel een korte termijnplan (de
beheeragenda – 2 jaar) als een lange
termijnplan (de ontwikkelagenda – tot
10 jaar) op te stellen.

Op 15 december waren we opnieuw
bijeen, dit keer met ongeveer 100
betrokken bewoners uit alle wijken, dit
heette dan ook een „conferentie‟ en was
vooral bedoeld om „alle neuzen een
kant op te richten‟.
Duidelijk is vooral dat er vaart achter
gezet wordt: vanaf nu tot midden
volgend jaar moeten de plannen
worden bedacht en onze wijk West is
daarna met Overdie en Centrum als
eerste ‘in uitvoering’. Bij het opstellen
van die plannen zijn vooral de
bewoners aan zet: de gemeente beseft
dat de bewoners de beste deskundigen
zijn als het over hun wijk gaat. Natuurlijk
zijn er ook diverse organisaties/
instanties die meepraten: gemeente,
politie, woningcorporaties, onderwijs,
welzijnswerk…… De gemeente zal de
regie voeren, maar het lijkt toch wel
veel op medezeggenschap.

Beschoeiing van de Hoevervaart

Dit was voor ons als bewoners een
introductiebijeenkomst, NAP leeft
binnen de gemeente natuurlijk al langer.
We hadden elk de mogelijkheid om een
enkel punt naar voren te brengen door
een foto met toelichting te presenteren.
Voor ons waren dat de verrotte
beschoeiing van de Hoevervaart en de
noodzakelijke verbetering in de

Alvast een punt van kritiek op de
gemeente: in de Startnotitie, waarmee
dit alles in de gemeente van start gaat,
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staat dat „vooralsnog wordt uitgegaan
van budgettaire neutraliteit‟. Dat klinkt
een beetje als: „je mag van alles
bedenken, maar het mag niks kosten‟.
Gelukkig staat iets verderop dat extra
invetseringen na nadere, zorgvuldige
poltike besluitvorming niet worden
uitgesloten (typefouten met de
complimenten van de opsteller van de
startnotitie), maar de dreiging van een
ambitieus plan zonder voldoende
budget, daar word je niet meteen vrolijk
van.

voren te brengen en soms zal het nodig
zijn om van U te horen hoe U over
bepaalde dingen denkt en of U
alternatieven ziet. Hoe moeten wij ons
als Uw vertegenwoordigers opstellen?
Omdat de gemeente het nog niet weet
heb ik aan die gemeente voorgesteld
om de bewoners die bereikbaar zijn per
email misschien eenmalig een wat
langere vragenlijst voor te leggen en
daarnaast af en toe met een paar korte
vragen te benaderen. Diegenen die niet
per email benaderd kunnen worden
zouden dan datzelfde, maar dan op
papier via de brievenbus, voorgelegd
krijgen. Dat zou dan op een of meer
punten kunnen worden ingeleverd of
opgehaald worden als dat vanwege de
snelheid nodig is. Iedereen moet
natuurlijk vooraf gevraagd worden of

Waar men tijdens de conferentie niet
helemaal uit kwam is hoe er voor te
zorgen dat de deskundigheid van de
bewoners voldoende wordt
ingeschakeld. Velen zijn in de
werkzame fase van hun leven en
hebben de tijd daarbuiten hard nodig
voor henzelf. Anderen hebben om
andere redenen geen zin in of tijd voor
(veel) vergaderen, stukken lezen en
onderhandelen.

hij/zij wil meedoen – en alles blijft
anoniem natuurlijk!
Ook als de gemeente dat niet voor heel
Alkmaar wil gaan uitvoeren kunnen we
het in onze buurt gewoon op deze
manier doen tenzij de gemeente (of U!)
met een nog beter plan komt.

De gemeente is er nog niet helemaal uit
hoe die deelname te bereiken, een ding
is zeker: van ons als Buurtoverleg zal
gevraagd worden mee te praten. Wij
worden geacht het
uithoudingsvermogen en het zitvlees te
hebben, en het is terecht dat men dat
van ons vraagt – tenslotte hebben we
op ons genomen ons in te zetten om de
leefbaarheid in onze buurt te
bevorderen en dit is daarvoor hèt
moment.

Tenslotte: U, de bewoner, wilt natuurlijk
nu en straks weten wat er zich afspeelt
en dus is de communicatie belangrijk –
daarvoor hebben we immers buurtkrant
en website.
Als U alvast eens op het internet wilt
kijken wat de gemeente als informatie
over NAP aanbiedt:
www.alkmaar.nl/26129/Alkmaarse_wijken

Maar, wij zitten daar natuurlijk niet om
onze eigen persoonlijke ideetjes naar

Dus: NAPt U mee???
Peter Peters
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Het openbaar vervoer in de Wijk West
dient te worden verbeterd.
1.

Grote delen van de wijk zijn

Op dit moment is er alleen een

verstoken van OV (Noordhoek

achterafhalte bij de Veste, nog zonder

Componistenbuurt)

schuilgelegenheid ook. Gevolg is dat er
weinig gebruik van wordt gemaakt:

2.

proef mislukt - bus weg. Het valt

De in de testfase verkerende lijn

moeilijk in te zien waarom de grote

205 voorziet niet op de goede manier in

bussen van de lijnen naar Overdie wel

de behoefte van vooral de senioren -

die oude route van lijn 10 door het

die behoefte was uitstekend gedekt

centrum kunnen volgen en het kleine

door de „oude‟ lijn 10: haltes midden in

busje van lijn 205 niet.

het Centrum en bij de Laurenskerk voor
de boodschappers, halte bij het MCA

Een herziening van de route zou ook

voor de bezoekers van het ziekenhuis.

het eerste punt kunnen wegnemen.

Verbetering in de bereikbaarheid van de wijk per
Openbaar Vervoer
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3.

Ook dit heeft geen positieve invloed op

De aansluiting van de bussen naar

en van de Hoef ZO op het spoor is

het aantal busreizigers en het aantal

enige jaren geleden aanmerkelijk

klachten is groot.

verslechterd door veranderde vertrek-

Het nieuwbakken Buurtoverleg

en aankomsttijden van de bussen.

(voorheen de Stuurgroep) heeft begin

De belangrijkste reizigersstroom per

dit jaar gelijkluidende brieven hierover

trein vanuit Alkmaar is die naar en van

gestuurd aan Connexxion, de Provincie

het zuiden, zowel voor forensen als

Noord-Holland en de Gemeente

voor het uitgaanspubliek.

Alkmaar. Alleen de Gemeente heeft zich
verwaardigd een ontvangstbevestiging

Het voorbeeld van de foto: Bussen

te sturen, verder is er niets ontvangen

richting de Hoef vertrekken op het

en niets gebeurd. Bewoners hopen op

moment dat de treinen vanuit het

extra inzet vanuit de gemeente.

zuiden het station inrijden, dit geldt ook
voor de laatste bussen. Dus precies

Peter Peters

een half uur wachten of lopen.
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Colofon
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Schrijf mee aan de
buurtkrant
redactie.buurtkrant@dehoefzo.nl

OIP: h.mars@interactieveplanontwikkeling.nl
Teamleden: Harry Mars, Clara Overes
Gemeente Alkmaar
Nelleke Kool, wijkmeester, 072 54 88 177
Spreekuur: maandag tot en met donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
wijksteunpunt Honthorstlaan 436 , en
woensdag 10.30 tot 11.00 uur
Buurthuis Alkmaar-West, Mesdaglaan 198
Mascha Geleijnse, wijkcoördinator,
072 54 88 662
Politie
Geert van Duren, wijkagent Alkmaar West/
Hoefplan, te bereiken via 0900 8844
Spreekuur: dinsdag 10.00 tot 11.00 uur
wijksteunpunt (kantoor wijkmeester),
Honthorstlaan 436
Kern8
Noura Raji, noura.raji@kern8.nl,
06 34 21 4871
Kees Niesten, sociaal-cultureel werker,
kees.niesten@kern8.nl, 06 41 63 6292
Rutger Weinreder, ambulant jongerenwerker,
rutger.weinreder@kern8.nl,
06 24 36 8158
Linda Bloemendaal, tienerwerk,
Linda.Bloemendaal@kern8.nl
Woonwaard
Marja de Jong, buurtmeester
bereikbaar van maandag tot en met
donderdag van 8.00 tot 16.30 uur en op
vrijdag van 13.00 tot 16.30 op 06 53 80 2863
Spreekuur: maandag tot en met donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
kantoor in het portiek van gebouw Willem
Kalfstraat 2 t/m 136
Speeltuinvereniging ‘De Hoef’
Speeltuin `De Hoef‟ is gelegen aan de
Mesdaglaan in Alkmaar.
072 51 51 337
Adres secretariaat: Velasquezhof 4,
1816 XW Alkmaar, 072 51 26 521

De buurtkrant de Hoef Zo! is een uitgave van
Stichting Buurtoverleg
de Hoef ZO!
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