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Van de voorzitter
College gevallen, maar niet door ons
Buurtoverleg…..
Gisteren, 10 maart, is het college van
B&W in een ingelaste
raadsvergadering over het MCA
weggestemd. Dat was net voordat onze
woordvoerder zou inspreken om onze
gedachten over de uitvoering van het
NAP nog een keer te laten horen.

Van de redactie

In een notitie van het college hierover
vonden we namelijk de manier waarop
wij, bewoners, zouden worden
ingeschakeld bij het opstellen van de
plannen voor onze wijk ver onder de
maat. Eerst mogen de bewoners wat
roepen en daarna komt de rest van de
wereld er aan te pas: de specialisten
van de gemeente, de corporaties,
enzovoorts en tot slot de financiële
maffia. U snapt wel dat er van „onze‟
ideeën dan niet veel herkenbaars
overblijft.

Willen 2 scholieren ca. 14+ zich
aanmelden voor de redactie van
buurtkrant de Hoef ZO?
Wij vinden dat ook jongeren hun zegje
moeten doen in onze krant.
Goed je uiten in taal, spelen met de
computer en stoeien met een camera?
Dit is dan iets voor jou en je vriend(in).
De bedoeling is dat je nieuwtjes voor en
door jongeren maakt.
Weten wat er gebeurt en daar een
stukje over schrijven.

We hebben dus alle raadsleden, twee
wethouders en de media een brief
gestuurd waarin we onze bezwaren
kenbaar hebben gemaakt en waarin we
de raad gevraagd hebben de notitie van
het college te laten aanpassen. Let wel,
we hebben niet gevraagd het college
hierover te laten vallen….!

Spreekt dit je aan? Neem contact op
met de redactie:
redactie.buurtkrant@dehoefzo.nl.

Oproep
Heeft u ideeën voor de buurt? Wilt u
zich in zetten voor de leefbaarheid in de
Hoef Zuidoost? Schrijf ons dan een emailtje (info@dehoefzo.nl), of bel Harry
Mars: 06-22601972.
Kom een keertje langs bij Buurtoverleg
de HoefZO! Wij komen één keer per
maand bij elkaar in De Blauwe Boom.
Kijk voor de data op de site:
www.dehoefzo.nl.

Nu is het maar de vraag hoe het verder
gaat met het NAP-plan.
Overigens ben ik van mening dat het
MCA op de huidige locatie zou kunnen
uitbreiden, dat zou dan wel iets meer
creativiteit vergen.
Ik wens U allen een goede lente!
Peter Peters, voorzitter Buurtoverleg de Hoef
ZO!
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Achter de voordeur….
Tijdens onze voorjaarsschoonmaak
kwamen wij allerlei leuke, maar wel
overbodige spullen tegen.
......stratenmarkt, de "Hoefmarkt,"
schoot door ons hoofd, zou die in 2011
ook plaatsvinden?.........

aan het begin van de straten geplaatst
om de straten autovrij te houden. Ook
wordt het luchtkussen uitgerold en
opgeblazen.
Vindt u het leuk om tijdens de markt
een oogje in het zeil te houden in uw
eigen straat, een praatje te maken met
uw buren en mede(straat)bewoners,
toezicht te houden op een ordelijk en
vooral gezellig verloop van de markt en
kleine ongemakken te helpen oplossen
meldt u dan aan bij Richard.

De volgende dag gingen wij met deze
vraag op weg naar de organisator
Richard Bertrand en zijn vrouw Ans.
Zeer hartelijk werden wij ontvangen.
"Natuurlijk is er dit jaar een
Hoefmarkt en wel op 19 juni 2011,"
vertelde Richard ons met passie. Het
wordt zelfs een lustrum: dit jaar is het
tiende jaar dat hij en zijn vrouw de
rommelmarkt in de Tholen-, Robertson, Rochussen-, Graadt van Roggen-,
Nuyenstraat en Israëlslaan organiseren.

U wordt met open armen ontvangen.
Wanneer er in elke straat een of twee
buurtbewoners meedoen, kan de markt
ook in de toekomst georganiseerd
blijven worden.

Begin maart zal weer worden begonnen
met de organisatie, zodat vanaf
ongeveer half april de bewoners de
plek voor hun deur voor € 1 kunnen
reserveren bij Ans, Tooroplaan 56. Bel
wel eerst even ( telefoon 072-5150670),
dan is het zeker dat er iemand thuis is.

Richard en Ans hopen op een zonnige
dag en een feestelijke rommelmarkt.
Wij juichen het van harte toe en
geloven dat het door hun enthousiasme
zeker voor elkaar komt.
Op weg naar de volgende voordeur
werden wij liefdevol uitgezwaaid
door twee enthousiastelingen: Richard
en Ans.

De organisatie is op zich simpel: twee
keer per jaar komen de
Hoefmarktvrijwilligers bij elkaar om de
organisatie te bespreken. Er wordt dan
besproken wat er allemaal nodig is
(vergunningen, afzethekken,
springkussen en draaimolen voor de
kleintjes, muziekband, folders) en er
wordt onderling besproken wie wat doet.
Er worden bijvoorbeeld sponsors
gezocht om het luchtkussen, de
muziekband en de draaimolen te
bekostigen. Ook worden de bewoners
van de wijk geïnformeerd door het huis
aan huis verspreiden van folders in de
desbetreffende straten.

Wij bewaren onze leuke overtollige
spulletjes nog even op zolder tot
zondag19 juni 2011.

Op de dag zelf worden de afzethekken

Marian en Els
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Hoef Hap
Iedere woensdag is op de Afghaanse
zender een budget kookprogramma te
zien, gepresenteerd door chefkok
Gorami.
Het programma heet: “200 Afghani,” dat
is ongeveer 5 euro. Goramy koopt zelf
zijn ingrediënten en kookt voor vijf
mensen die in de studio zijn en het
resultaat beoordelen.
BIRYONIE ( een recept uit India)
Je hebt nodig:
500 gram basmati rijst
1 ui
1 streng bosuitjes
3 hete pepers
500 gram rundvlees
½ beker zonnebloemolie
Kerrie en gemalen koriander
Snufje zout en een eetlepel tomaten
puree

In een pan water en zout koken, daarna
de rijst erin. Als de rijst gaar is het
overtollige water afgieten. Het gare
vleesmengsel op de rijst leggen en het
geheel 15 minuten laten garen.
De bosuitjes fijn snijden en door het
gerecht roeren. Op een schaal
serveren.

Doe de olie in de wokpan met de
gesneden hete pepers. Laat de ui glazig
worden in de olie.

Een salade met ijsbergsla, tomaten,
komkommers en olijven smaakt er
heerlijk bij.

Doe het kleingesneden vlees erbij. Roer
de kruiden erdoor, het zout en de
tomaten puree. Als het vlees op kleur is
maar nog niet gaar, voeg dan een beker
warm water toe en doe de deksel op de
pan. Laat het vlees sudderen totdat het
gaar is.

Golaly heeft dit recept vertaald.

Stuur ons uw recept:
redactie.buurtkrant@dehoefzo.nl.

Schoonmaakactie speelplaatsje
Binnenkort zal hier ook een afvalbak
worden geplaatst. Stichting Buurtoverleg
de Hoef ZO! wil volgend jaar in deze
week ook iets (groots) organiseren.
Wil je meehelpen of helpen mee
organiseren bezoek dan de website
www.dehoefzo.nl en geef je op!

Tijdens de Opschoonweek, op
zaterdagmiddag 19 maart 2011, werd er
door Stichting Buurtoverleg de Hoef ZO!
een schoonmaakactie op en rondom het
speelplaatsje aan de Vincent van
Goghlaan georganiseerd. Dankzij de
kinderen uit de buurt, die na afloop wat
lekkers kregen, en enkele ouders werd
het een succes, bedankt!

Tot volgend jaar!
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Nieuws van Woonwaard
In de vorige buurtkrant heeft u kunnen
lezen dat Woonwaard in een
voorbereidende fase zit voor het uit te
voeren onderhoud. Wij hebben
regelmatig overleg met de
bewonerscommissies over de
voortgang.

uitgevoerd gaat worden, zodat er dit
jaar begonnen kan worden met het
groot onderhoud.

Wij hopen rond de zomer een duidelijk
plan te hebben voor de portiekflats en u
te kunnen informeren welk onderhoud

Meer informatie kunt u vinden op
www.dehoefzo.nl.

De start van de werkzaamheden van de
laagbouw beginnen op zijn vroegst in
2012.

PASEN………LENTEFEEST
wilgentakken met kleine gele
bloemetjes en gele narcissen geuren in
de vazen. Geel is de kleur die het
meeste licht bevat. Op eerste paasdag
wordt de tafel feestelijk gedekt, de
beschilderde paaseieren worden
gegeten met heerlijke broodjes en
andere lekkernijen.
Sommigen zullen de paasdienst in de
kerk bijwonen.

Na het lichtfeest in de wintertijd begint in
de lente het feest van de
vruchtbaarheid. Je kunt in de lente zien
dat de zon steeds hoger aan de hemel
komt te staan en voelen dat de
warmtekracht toeneemt. De planten
groeien tegen de zwaartekracht in en
alle bloemen laten trots hun kleuren
zien. De opstanding van de natuur.
Het ei is een symbool van de nieuwe
levenskiem. Het lijkt op een ovale steen,
maar als de hen het dagen heeft
bebroed komt er een levend wezen, een
geel kuikentje uit. De haas is een
symbool van vruchtbaarheid.
In de lente zwelt de maan aan tot hij vol
is. De zondag na de eerste volle maan
in de lente is het Pasen.
In de eerste eeuw van de jaartelling
ging men de herinnering aan de
opstanding uit de dood van Jezus (Isa)
vieren. Het is niet verwonderlijk dat het
juist in deze tijd, de lente, gebeurt.
Een dag voor Pasen gaan de ouders
met de kinderen eieren zoeken die de
paashaas heeft verstopt in tuin, huis of
op het balkon. In vele gezinnen worden
de gevonden eieren beschilderd en
versierd. Het huis wordt versierd met

Anderen gaan op familiebezoek of
trekken de natuur in.
In sommige dorpen worden paasvuren
aangestoken om de demonen van de
winter te verjagen.
Els
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Het Apostolisch Genootschap
Na de 2e wereldoorlog heeft het
Apostolisch Genootschap zich
losgemaakt van het oorspronkelijke
gedachtegoed van deze religieuze
beweging in 2 aspecten: loslaten van
de wederkeergedachte van Jezus en
van de dualiteitsgedachte de scheiding
tussen God en de wereld.

“In liefde werken aan een menswaardige wereld”

Het Apostolisch Genootschap is
ondogmatisch van karakter en wil open
blijven staan voor nieuwe ideeën en
denkbeelden.
De apostel
Ik heb een gesprek met Marianne
Hamers.

De apostel is binnen het genootschap
een centrale figuur. Hij is de geestelijk
inspirator en de richtinggever voor de
geloofsinhoud. Hij is voorzitter van het
bestuur. De huidige apostel dhr. Dick
Riemers wijst met Pasen zijn opvolger
aan, vroeger ging dat per testament.
De apostel schrijft wekelijks een brief
die wordt voorgelezen en besproken
tijdens de dienst. In deze brief wordt het
apostolische gedachtegoed verbonden
met levensvragen en/of
gebeurtenissen in de wereld. Muziek is
een zeer belangrijk onderdeel van de
dienst en het leven. Het verbindt de
harten. De dienst bestaat uit een aantal
vaste rituelen. Heel belangrijk is de
weekbrief, maar improvisatie is zeer wel
mogelijk.

Leden van het Apostolisch Genootschap
ervaren het leven als een kostbaar
geschenk. Het mysterie achter de
schepping noemen zij God en dit kan
hen vervullen met diep ontzag. Zij willen
zorgvuldig omgaan met de aarde en
met de medemens, dichtbij en veraf.
Jezus van Nazareth is een belangrijke
inspiratie bron: hij wist het Goddelijke in
zichzelf en zijn medemens aan te
spreken; de liefde, barmhartigheid en
vergevingsgezindheid beleefbaar te
maken. Hier streven apostolischen naar
in hun samengaan met anderen. Het is
de wil en het streven om in liefde te
werken en te leven en zich te
verwonderen over de schepping.
In de negentiende eeuw ontstond een
religieuze beweging in Engeland
waaruit het Apostolisch Genootschap is
ontstaan. Het uitgangspunt van deze
beweging was een verlangen naar de
gezindheid binnen de allereerste
christen gemeenschappen, terug naar
de basis.

Het is een sobere gemeente, licht en
lucht zijn belangrijk. Het is een sterke
gemeenschap, de broeders en zusters
steunen elkaar altijd. Er zijn
jongerenkringen. Wanneer je wilt en er
klaar voor bent is er op je 18e de
confirmatie. Een verbond met de
apostel waarbij je verklaart apostolisch
te willen zijn.
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In andere tijden was het genootschap
nogal besloten. Vandaag de dag zijn ze
zeer actief bezig in en voor de
samenleving. Zo zijn er verschillende
projecten in de 3e wereldlanden. Er is
ook een project in Tunesië voor
gehandicapte jongeren en (financiële)
ondersteuning bij natuurrampen.
In Alkmaar is er actieve ondersteuning
van en deelname aan het Interreligieus
en Levensbeschouwelijk Platform
Alkmaar.

doorgeeft. Die fakkel symboliseert de
levensinstelling die steeds opnieuw
doorgegeven moet worden.
Joke

Embleem
Het embleem is een wereldbol en een
hand die een brandende fakkel

Fruit in de buurt
Als bewoner heb ik voorgesteld om
fruit- en notenbomen in de wijk te
plaatsen.

Het idee hierachter is dat we – het liefst
vanaf een paar bankjes – plezier
hebben van de bomen. Met als doel
elkaar en de natuur beter te leren
kennen en tenslotte het fruit te plukken
en te eten.
Als extra zou ook een kruidenveldje
aangelegd kunnen worden, zodat
verschillende kruiden beter bekend
worden. (Ook handig in de keuken).
Meer weten over dit plan? Neem dan
contact op met Asja Huijzendveld,
e-mail: jehuijzendveld@gmail.com
Asja

Dit project gaat door. Er komen 3 appel,
1 pruim en 1 walnootboom. Frambozen
en kruisbessen stonden ook op het
programma, doch daar heb ik nog niets
over gehoord.
Aan beide kanten van het voetbalveld is
hier ruimte voor. Aan de kant van het
winkelcentrum b.v. pruimen en appels.
Aan de andere kant walnoten.
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Speeltuin







WIST U DAT:

de speeltuin weer iedere middag
open is.

het een feestelijk jaar wordt, omdat
de speeltuin 40 jaar bestaat.

23 april de eier-zoekwedstrijd
wordt gehouden.



de kaartjes te koop zijn op zondag
17 en woensdag 20 april van half
twee tot vier uur in de UITKIJK.
de paashazen de prijzen uitreiken.
zondag 22 mei het jubileum
gevierd wordt en het feest om
13.00 uur begint.
u dat niet mag missen en de datum
alvast in uw agenda kunt zetten.
er tijdens de oud papieracties op
16 april, 14 mei en 18 juni
honderden kinderboeken,
kunstboeken, atlassen en romans
worden verkocht v.a. 50 cent in de
UITKIJK.

IN MEMORIAM
Het "Opperhoofd" van speeltuin De
Hoef is niet meer.
Wij hadden zo gehoopt dat Gerard
Vos de reünie op 22 mei 2011 en het
openen van het nieuwe gebouw in
2012 zou meemaken. 't Mocht niet zo
zijn.
Bijna 40 jaar was hij een rots in de
branding; een vraagbaak, een
schilder...hij onderhield vele speeltoestellen jarenlang, soms met zijn
dochter. Als alles spic en span was
genoot hij van de kinderen die zich
vermaakten. "We doen het met zijn
allen voor de kinderen in de buurt,"
zei hij vaak. Wij zullen hem missen;
de gesprekken, het samen werken,
zijn betrokkenheid.
Gerard is 72 jaar geworden.
Bestuur van speeltuin De Hoef
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Nieuws Buurtoverleg
Op 22 januari organiseerde het team
Wij de Wijk samen met Buurtoverleg
de Hoef ZO! in het buurthuis West
een nieuwjaarsbijeenkomst waar
ruim 50 buurtbewoners op af
kwamen. Net als in 2010 willen de
organisatoren ook dit jaar zorgen
voor goede actiepunten en
activiteiten in buurt. Deze punten
vormen samen de buurtagenda die u
op de site www.dehoefzo.nl kunt
terugvinden.

brandnetels wel en waar niet blijven
staan.
Samen film kijken in de Hoef: Teresa wil
graag samen met andere bewoners
meerdere keren in het jaar samen naar
een film kijken en daar over napraten.
Teresa zoekt bewoners die dit samen
met haar willen organiseren.

Karwan Hamid verzorgde aan het
begin van de bijeenkomst prachtige
muziek op de Duduk of Quernete in
het Koerdisch (een soort hobo /
klarinetachtig instrument).
Actieve bewoners informeerden de
bezoekers over wat zij willen realiseren
dit jaar en zochten medestanders om
hun idee te ondersteunen of te helpen
bij de uitvoering daarvan. Buurtoverleg
de Hoef ZO! ondersteunt deze
bewoners en ook u bij het uitvoeren
van hun of uw idee. Heeft u een idee of
wilt u één van de initiatieven in dit
artikel ondersteunen neem dan contact
op met het Buurtoverleg. Achter op
deze krant vindt u de adresinformatie.

Teresa in gesprek over haar idee voor
films.

Kookles: Een aantal bewoners wil de
mogelijkheid hebben om kookles te
geven of te volgen in de Hoef. Op dit
moment is daar geen geschikte locatie
voor beschikbaar. Kies Niesten van
Kern8 heeft dit idee opgepakt en is nu
samen met die bewoners actief op zoek
naar een goede locatie.

De volgende ideeën en acties werden
op 22 januari gepresenteerd:
Mooi groen!
Een initiatief van Peter:
Bij een „bosplantsoen‟ vindt er minimaal
onderhoud plaats en blijven de
brandnetels gewoon staan. Ook
planten, snoeien en rooien: bijna niet.
Enkele bewoners vinden dat er in onze
buurt teveel bosplantsoen, en dus te
weinig onderhoud, is. We willen samen
met de gemeente bepalen waar de

NAP: De gemeente wil ook onze wijk
„op peil‟ brengen. Dat bepalen we, als
bewoners, mee: Veiligheid, verkeer,
voorzieningen, woningvoorraad, sociale
omgeving, betrokkenheid, werk. Peter
zocht bewoners die samen met hem
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Buurt overleg vervolg
mee wilden denken over welk peil de
wijk moet krijgen en hoe dat
gerealiseerd zou kunnen worden. Nu
het college is gevallen, is het maar de
vraag hoe het verder gaat met het NAP.

gereden. Serap Koksal wil samen met
andere buurtbewoners de gemeente
vragen die oversteek veiliger te maken
en zoekt bewoners die haar willen
ondersteunen in dit initiatief.
Harry Mars

Presentatiekasten: Alexander, Hernis en
André vinden het belangrijk dat er in de
buurt plekken zijn waar je informatie
kunt vinden over wat er in de buurt
gebeurt. Daarom zullen zij een
bewoners initiatief indienen om
zogenaamde presentatiekasten (dat zijn
kasten met een glazen raam
waarachter informatie kan worden
gehangen) te plaatsen in de buurt.

8 mei 14.00 uur Buurthuis
West: opening
tentoonstelling van het
verhalenproject "Drawing
her story" gevolgd door een
film.
Op 8 mei a.s. wordt om 14.00 uur in
Buurthuis West (de zaal is open om
13.45 uur) de tentoonstelling van het
werk van deelnemers aan het
verhalenproject “Drawing her story”
geopend.

Rommelmarkt: een aantal
buurtbewoners waaronder Raife Boral
wil weer maandelijks een rommelmarkt
organiseren in het buurthuis en zij zocht
actieve bewoners die hen daarbij willen
ondersteunen. Inmiddels worden er
(door een andere groep bewoners)
rommelmarkten georganiseerd. Wij
kijken nu hoe de verschillende groepen
samen kunnen worden gebracht

Aansluitend kunt u een film bekijken.
Welke film dat wordt, is nu nog niet
bekend.
De toegang is €2,-. Kijk voor meer
informatie op www.dehoefzo.nl

Opschoondag: Tatiana ergert zich aan
de rommel op straat en in de parken en
zoekt bewoners die met haar samen
één of meerdere keren per jaar een
opschoondag willen organiseren.

Advertentie

Vissteiger: Ed gaat samen met andere
buurtbewoners een bewonersinitiatief
indienen om in de Hoevervaart een
vissteiger / aanlegplek voor bootjes met
een bankje daarbij aan te leggen. Hij
heeft 48 handtekeningen verzameld
voor dit initiatief.

Uitkering of baan kwijt?
Echtscheiding?
Huurproblemen?
Oudegracht 90, ALKMAAR
T: 072-5122213
www.advocatenkantooroudegracht.nl

Zebra Mesdaglaan: de oversteekplek
(de zebra) bij de speeltuin aan de
Mesdaglaan is onveilig. Er wordt te hard
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Basisschool An-Nasr
Wij zeggen dank aan de gemeente,
omdat wij de hesjes en knijpstokken
van de gemeente hebben gekregen. In
maart zullen wij als school ook weer
actief meedoen aan de opschoonweken
van de gemeente. Wellicht staan de
mensen van de gemeente dan
verbaasd over onze schoolomgeving,
omdat die dan al zo mooi schoon is!

Op de Islamitische basisschool AnNasr houden de kinderen hun eigen
schoolomgeving keurig schoon. Dat
wil zeggen dat elke donderdag een
aantal groepjes kinderen met
knijpstokken afval zoeken en
opruimen. Niet alleen het schoolplein
houden de kinderen schoon, maar
ook de grasvelden naast de school
voor de flats worden keurig door de
kinderen bijgehouden. Zo leren de
kinderen dat je zorg draagt voor je
eigen omgeving. Het is wel triest dat
er iedere week zoveel afval op de
grond ligt. Wij hopen als school dat de
kinderen inzien dat afval altijd in de
daarvoor bestemde vuilnisbakken
hoort en dat geen kind het ooit
zomaar op de grond gooit. Jong
geleerd is immers oud gedaan.

Kern8/Buurhuis West
De Hoef boring?!

Een tweede structurele activiteit is
DeHoefUnderGround. Nou ja,
structureel? We moeten sponsors
vinden, en zelf onze broek ophouden.
Neem contact met me op als je
geïnteresseerd bent!

Lees het hele verhaal op www.dehoefzo.nl

Vroeger, het zal zomervakantie 2010
zijn geweest, vertelde jeugd op straat
dat in de Hoef weinig te doen is.
In de loop van de wintermaanden zijn
twee structurele jeugdactiviteiten
ontstaan.
DeHoefZaalvoetbal in de sportzaal
van de Gabriel Metsulaan, elke
zondagavond van 18.30 tot 20.30 uur.

Hopelijk tot snel, groeten van Rutger
Weinreder (06 24 36 81 58 /
rutger.weinreder@kern8.nl)

Buurthuis West houdt op zondag 17 april weer een gezellige rommelmarkt,
aanvang van 10:00 tot 14:30 uur. Entree is gratis.
Wil je meer weten over de activiteiten buurthuis Alkmaar West? Kijk op
www.dehoefzo.nl
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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
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