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Beste bewoners van Hoeverstaete,
Ondanks de beperkingen door de Corona maatregelen zitten we niet stil in
Hoeverstaete en weten we elkaar op gepaste afstand te vinden. Wij willen u door
middel van deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de laatste
ontwikkelingen binnen Hoeverstaete. Hebt u vragen of heeft u zelf iets leuks
en/of informatiefs te melden? Laat het ons weten!
Bewegwijzering
U heeft het vast al gezien; het heeft even geduurd maar het
resultaat mag er zijn! De bewegwijzering is aangepast en
Hoeverstaete wordt steeds meer zichtbaar!

360 graden tour door Hoeverstaete
Op de website www.hoeverstaete.nl
kunt u een mooie virtuele tour zien van
de centrale hal en een 3-tal typen
appartementen. Ook binnen is het een
en ander opgefrist: een mooie collage
in de hal,
een nieuwe kleur bij de entree van de
Brasserie en de inloopmatten van
locatie de Vleugels zijn vernieuwd. Er
wordt nagegaan of ook de hal van de
Merel en Zwaluw opgefrist kan
worden. Tevens zullen de stoelen op de
etages van de Zwaluw en de Merel
worden vervangen door dezelfde soort stoel, dit i.v.m. de veiligheid.
Staat er op dit moment een stoel die eigendom is van u?
Neem dan even contact op met Robin Avis, de huiscoördinator.
Telefoon: 06-14189974, Mail: r.avis@zzpsteunpilaar.nl
Hoeverstaete krijgt ook steeds meer bekendheid onder de Alkmaarders
Daar zorgen we met elkaar
voor. Toen het CDA in de krant
zette dat er in Alkmaar geen
tussenvorm was voor het
wonen in de wijk en het
verpleeghuis, hebben we direct
actie ondernomen. Deze
tussenvorm is er namelijk wel:
Hoeverstaete! We hebben het
CDA (Iris Zeijlemaker en Ynskje
van den Brakel) 4 februari jl.
uitgenodigd om te horen en te
zien of Hoeverstaete de
tussenvorm is waar men naar op zoek is.
De huurdersvereniging vertelde hoe prettig wonen het hier is en hoe men als
buurvrouw- man elkaar helpt en van alles onderneemt met elkaar. Iris en Ynskje
gaven terug blij verrast te zijn over het concept en vooral het enthousiasme dat de
bewoners uitstralen heeft hen geraakt. Een concept om trots op te zijn! Dat werd
beaamd door alle aanwezigen.

Artikel Noordhollands Dagblad: ‘Huis waar je niet vereenzaamt’
Ook kwam het Noordhollands Dagblad een kijkje nemen. Een mooi artikel naar
aanleiding hiervan leverde veel belangstelling op. Lees het artikel hieronder.

Overige publiciteit
De vlag wordt vernieuwd
waardoor de naam Hoeverstaete
duidelijker zichtbaar wordt. In de
week van 19 april zal er een bord
worden geplaatst richting de
rotonde (zie onderstaande foto)
en zullen er - te huur-bordjes in
dezelfde stijl geplaatst worden
aan de buitenzijde van het
appartement als er een
appartement vrij komt: het
zogenaamde makelaarsbord.
We zullen flyeren in de buurt en er komt een mooie Hoeverstaete ansichtkaart.
Vervolg Pilot Hoeverstaete; goed nieuws!
Tijdens het bestuurlijk overleg met De Zorgcirkel, Adcase en Habion, in de week
van 15 maart, is besloten de pilot Hoeverstaete voort te zetten en met een half
jaar te verlengen tot eind 2021. Hiermee kunnen we de leefgemeenschap en het
anders organiseren en integreren van de zorg in de leefgemeenschap nog verder
vormgeven.
De duo-fiets
Door de goede contacten van de huurdersvereniging/de activiteitengroep met
Edwin Groen Tweewielers is de duo-fiets opgeknapt en voorzien van een nieuwe
accu. U kunt bij Robin Avis, de huiscoördinator de duo-fiets huren voor €5,-- per
dagdeel t.b.v. de activiteitengroep.
Loopbrug
De toegang tot de loopbrug vanuit locatie de Vleugels gaat op dit moment alleen
via een sleutel. Aangezien ook de Vleugels niet meer zomaar toegankelijk is; de
buitendeuren zijn gesloten net als bij de Merel, de Zwaluw en de Alkenhorst, zal de
deur van het slot gehaald worden.
De tuincommissie
Er is een oproep geweest voor de tuincommissie waarvoor 10 mensen zich hebben
aangemeld.

Aangezien we wegens de corona maatregelen nog niet bij elkaar kunnen komen
heeft Janny Visser de bewoners die zich hebben aangemeld persoonlijk benaderd.
Zodra de regelgeving het toe laat zal de commissie bij elkaar komen.
Robin en Janny zijn op de achter grond in overleg met de tuinman en Habion/ Van
der Linden over de mogelijkheden van aanpassingen aan de tuin.
De overige ideeën en plannen zullen in de tuincommissie verder worden
besproken en uitgewerkt.
De Brasserie
U kunt tussen de middag de warme maaltijd gebruiken in de Brasserie. Natuurlijk
houden we ook hier de Corona-richtlijnen goed in acht en zit iedereen op 1,5
meter van elkaar. Heeft u interesse? Loop even langs bij Hans of bel naar Uschi van
het Buffettenpaleis: 072 5340834
Een SNACK voor de lekkere trek…
Sinds eind januari kunt u bij de Brasserie / het Buffettenpaleis ook terecht voor een
lekkere snack tussen de middag en op vrijdag avond. Denk dan aan een heerlijk
broodje kalfskroket van Kwekkeboom, een lekker patatje of een portie poffertjes
met roomboter, poedersuiker & een scheutje Grand Marnier. Uiteraard staan er
ook een goed gevulde tosti en (voor de stevige trek) een kleine Quiche Lorraine op
het menu. Voor 11.30 uur gebeld, kunt u uw bestelling tussen 12.00 en 13.00 uur
ophalen in de Brasserie. Bent u niet in de gelegenheid, om uw appartement te
verlaten? Dan komen wij de snack ook graag bij U bezorgen.
Op vrijdagavond bieden wij voor de tijd van de lock-down elke week een
wisselende snack aan voor het vaste bedrag van € 5.-. Denk dan aan een broodje
kroket met patat, kip met patat en appelmoes, kibbeling met een sausje, enz…. De
actuele snack hangt elke week bij de ingangen en in de liften. Deze snack wordt
door de Eten & Drinken Groep tussen 17.00 – 18.00 uur bij uw thuis bezorgd.
Bellen voor een snack tussen de middag kan naar 072-5340834 (Buffettenpaleis) en
na 11.00 uur naar 06-51283919 (Brasserie).
Voor meer informatie of aanmelding voor de vrijdag avond snack kunt u bellen
naar: 072-5340834 (Uschi Rönnau Buffettenpaleis), 06-29135744 (Marian
Leegwater) & 06-10774629 (Jeanny Wouters)

Paasontbijt
U vindt in uw brievenbus ook de flyer voor de aanmelding voor het paasontbijt
verzorgd door de Eten en drinken groep. We zijn blij met een sponsoring van de
Vomar voor een deel van het fruit.
Lidmaatschap Huurdersvereniging - HERINNERING
Denkt u aan het voldoen van uw lidmaatschap?
Op dit moment heeft nog niet iedereen zijn lidmaatschap voldaan. Willen degene
waar dit voor geldt dit als nog doen? Bij voorbaat hartelijk dank!
Heeft u zich nog niet aangemeld? U kunt natuurlijk nog steeds lid worden! Vult u
dan bijgevoegd aanmeldingsformulier in. Dit formulier kunt u inleveren bij de
penningmeester Tiny de Vries, Terborchhof 45. De contributie bedraagt €10,-- per
jaar.

AANMELDFORMULIER LIDMAATSCHAP HUURDERSVERENIGING

Voorletters/naam en achternaam
Adres
Datum ingang lidmaatschap
Telefoonnummer
E-mailadres

Het lidmaatschap bedraagt 10,-- per jaar
o Ik maak het lidmaatschap a €10,-- over op bankrekening
NL32INGB0007388516 ten name van Huurdersvereniging onder de vleugels.
o Ik betaal €10,-- contant aan de penningmeester Tiny de Vries
Dit ingevulde formulier kunt u inleveren bij Tiny de Vries, Terborchhof 45.
Dank voor uw aanmelding!
Hartelijke groet,

De huurdersvereniging

