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Beste bewoners van Hoeverstaete,

27 mei 2021

Nu de Coronamaatregelen meer en meer worden versoepeld en veel mensen
inmiddels zijn gevaccineerd, kunnen we langzaam aan weer wat meer
organiseren. Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van alle
nieuwtjes binnen Hoeverstaete. Hebt u vragen of heeft u zelf iets leuks en/of
informatiefs te melden? Laat het ons weten!
Nieuws van de huurdersvereniging:
Plaatsing Nieuwe keukens Merel en Zwaluw
Al langer wordt er vanuit de huurdersvereniging bij Habion aangegeven dat de
keukens van de Merel en de Zwaluw toe zijn aan vernieuwing.
Eind vorig jaar kregen we het positieve bericht dat er vanuit Habion goedkeuring is
gegeven om in alle woningen die leeg komen, de zogenaamde mutatiewoningen,
een nieuwe keuken te plaatsen. Dit wordt met ingang van deze maand
gerealiseerd. Omdat het traject van aanvraag al in 2020 liep zijn er ook een aantal
mutatiewoningen uit 2020 meegenomen (4 stuks, te weten de woningen die vanaf
het besluit ook een mutatiewoning waren) Voor dit jaar zijn dat er tot nu toe 7
stuks, in het totaal dus 11 mutatiewoningen.
Daarnaast hebben we akkoord gekregen om jaarlijks een x-aantal keukens te
vervangen bij bewoners die het langst wonen in de Merel of de Zwaluw. Dit jaar
zouden dit 8 keukens zijn. Deze bewoners zijn op volgorde van langst wonend
benaderd. Bij de bewoners die dit wilden wordt de keuken vervangen.
Om het proces voor de bewoners die hier lang wonen te versnellen loopt er
momenteel een extra aanvraag bij Habion om dit jaar nog een keer een ronde te

doen. Als hier een akkoord voor komt zullen de betreffende bewoners worden
benaderd. Zo zullen we gefaseerd alle keukens in de Merel en Zwaluw vervangen.
13 april: Werkbezoek aan Liv inn Hilversum de Boomberg
Dinsdag 13 april heeft de
huurdersvereniging samen met Robin
(huiscoördinator) en Astrid
(kwartiermaker) een werkbezoek
gebracht aan Liv inn Hilversum
(voorheen de Boomberg). Liv inn
Hilversum, een voormalig
verzorgingshuis, wordt
getransformeerd tot een woon- en
leefgemeenschap waar net als in
Hoeverstaete bewoners aan het roer
staan en je zorg kunt krijgen als dit nodig is.
We werden enthousiast ontvangen en rondgeleid en hebben ervaringen
uitgewisseld. We merkten dat de vraagstukken waar we mee bezig zijn in
Hoeverstaete ook in Hilversum spelen. Bijvoorbeeld; hoe betrekken we meer
bewoners bij de activiteiten, hoe vangen we nieuwe bewoners goed op, wat
kunnen we doen in coronatijd? En hoe zorgen we ervoor dat de ruimte zoals
bijvoorbeeld de Brasserie door bewoners goed gebruikt wordt, ook in de avonden.
Wat betreft dit laatste punt zien we ook in Hilversum, waar men diverse kleine
leefruimtes heeft gecreëerd, dat dit nog vorm moet krijgen. Bewoners moeten de
ruimte zich eigen maken en zich vrij voelen om hier gebruik van te maken en
dingen te organiseren. Vrijdag 18 juni komt een aantal bewoners van de Boomberg
op bezoek in Hoeverstaete.

Seniorenpartij Langedijk op bezoek
Het enthousiaste artikel in het Noordhollands Dagblad over Hoeverstaete heeft
veel belangstelling opgeleverd. Ook de seniorenpartij Langedijk belde ons en wilde
graag een bezoek brengen om in gesprek te gaan met de huurdersvereniging, de
kwartiermaker en huiscoördinator. Zij waren erg enthousiast. Een mooi
compliment werd gegeven: Jullie verleggen met dit vernieuwende woonconcept
echt een steen in de rivier op aarde.

In gesprek met de wijkverpleegkundigen Elvira en Marloes
Elvira en Marloes sloten in april bij de
huurdersvereniging aan om iets meer te vertellen
over de innovatie en robotica.
Binnen Hoeverstaete is vanaf medio april voor een
periode van 3 maanden een pilot gestart met de
Tessa robot bij een aantal bewoners die in zorg
zijn. Tessa is een sociale robot die berichten
uitspreekt, herinneringen geeft, vragen stelt en
muziek kan afspelen. Op die manier kan de Tessa ondersteunen bij de dag
structuur. Dit zou kunnen leiden tot rust en daardoor minder alarmmeldingen.
We hebben met elkaar gesproken wat we als woon- en leefgemeenschap kunnen
betekenen voor bewoners die meer structuur nodig hebben. Dit kan in de vorm
van een “goede buur”, meer omkijken naar elkaar, koffie drinken op een vast
afgesproken tijdstip/dag. Zou dit samen met een Tessa kunnen? Ja dat zou zeker
kunnen als het menselijke contact maar blijft zo sprak een ieder zich uit, dat is
waar we voor staan binnen Hoeverstaete!
12 mei Dag van de zorg
De dag van de zorg wordt elk jaar op 12 mei gehouden. Op 12 mei 1820 is de
geboortedatum van Florence Nightingale, die algemeen wordt beschouwd als
grondlegster van de moderne verpleegkunde. In Hoeverstaete is alles erop gericht
om volop met elkaar van het leven te genieten met zo nodig thuiszorg van De
Zorgcirkel in de nabijheid. Namens alle bewoners van Hoeverstaete wilde de
huurdersvereniging hier aandacht aan besteden: “Wat zijn we blij met jullie!”. Het
team was blij verrast.

Vrijdag 28 mei NL doet
Vrijdagmiddag 28 mei staat in het teken van NL
doet. De huurdersvereniging heeft een aanvraag
gedaan voor het maken van een tuinbank buiten bij
de entree van de Brasserie. De intentie is om hier
te zijner tijd ook een mooi buitenterras van te
maken.
Paasontbijt, de nieuwe vlag, de vrijdagavondsnack, Resto, de tuin en grote
schoonmaak
Binnen Hoeverstaete kijken we vooral naar mogelijkheden, natuurlijk binnen de nu
geldende corona richtlijnen. Een kleine foto impressie.

Joop legt zijn taken ten behoeve van de Koffiecorner neer
Helaas heeft Joop, wegens gezondheidsredenen, het besluit moeten nemen om
zijn coördinerende taken ten behoeve van de koffieochtenden neer te leggen.
Ontzettend jammer en ook heel begrijpelijk: gezondheid gaat voor alles. We
hebben hier natuurlijk in het klein (naar wens van Joop) bij stil gestaan samen met
de vrijwilligers van de koffie- en theeochtend Joop te bedanken!

Cupcake voor het goede doel
26 april werden de cupcakes rondgebracht door Mees en Chanel voor het goede
doel: Make a Wish. In Hoeverstaete heeft deze leuke actie €50,-- opgebracht met
dank aan alle bewoners die een bestelling hebben geplaatst! De klas van Mees en
Chanel, PCC Zorg en Welzijn, heeft in het totaal €1000,-- opgehaald.

Even voorstellen….
Beste bewoners van Hoeverstaete,
Ik wil mezelf graag even aan jullie voorstellen. Mijn naam is
Elvira Braak en woon in de bruisende stad Alkmaar. Ik houd
ervan om samen met het gezin op pad te gaan (een
wandeling te maken in de natuur of door de stad of heerlijk
naar het strand).
Vanaf 2019 ben ik werkzaam als wijkverpleegkundige in
opleiding binnen de thuiszorg regio Alkmaar/Hoefplan en
sinds februari jl. binnen het VPT team. Het is een
uitdagende job die me veel energie geeft
Hiervoor heb ik gewerkt op een kleinschalige woongroep
(beschermende deur) met bewoners met een vorm van dementie, hier heb ik me
verdiept in persoonsgerichte zorg die zoveel als mogelijk is afgestemd op iemands
persoonlijke behoeftes, wensen en voorkeuren.
Het volledig pakket thuis (VPT) is een goed voorbeeld van persoonsgerichte zorg,
hiermee kunnen cliënten zo veel als mogelijk op een verantwoorde manier thuis
blijven wonen, op een manier die aan sluit bij de behoeftes en wensen, cliënten
houden zelf de regie.
Een VPT is een ‘pakket zorg’ voor cliënten met een WLZ (wet langdurige
zorg) indicatie dat wordt verzorgd door het VPT-team van De
Zorgcirkel/Hoeverstaete. In overleg met de wijkverpleegkundige worden er
afspraken gemaakt over de invulling van de zorg wat binnen het beschikbare
totaalbudget past.
Als wijkverpleegkundige geeft het mij voldoening om afwisselend bezig te zijn o.a.
zorg leveren in Hoeverstaete en in de wijk aan onze cliënten, op huisbezoek gaan
voor intakes, coachen en coördineren van het VPT team, samen werken met ander
ketenpartners en ontwikkelingen binnen de thuiszorg.
Een van de ontwikkelingen is de inzet van technologie in de thuiszorg zoals; de
Tessa robot, Compaan beeldbellen, Medido (medicijndispenser), ect.
Hoeverstaete is een actieve, gezellige woon- en leefgemeenschap waarbij de
bewoners centraal staan. Naast de activiteiten die door en voor bewoners
georganiseerd worden zijn er binnen Hoeverstaete er diverse faciliteiten waar u
als bewoners gebruik van kunnen maken en waar De Zorgcirkel zorg op maat levert
aan de bewoners.
Voor vragen over zorg, begeleiding of ondersteuning in de thuiszorg ben ik
bereikbaar op de dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur tijdens het spreekuur in kantoor
in de hal van de kwartiermaker en huiscoördinator (06-12348534 of
e.braak@zorgcirkel.com )

Mijn naam is Marloes Venmans. Ik ben 26 jaar oud en
woon inmiddels bijna een jaar in Egmond aan Zee.
Een heerlijke plek om na een werkdag even lekker uit
te waaien. Een aantal jaar geleden heb ik de HBO
Verpleegkunde afgerond. Daarna heb ik een tijd in de
thuiszorg in Franeker gewerkt en inmiddels ben ik
alweer bijna een jaar werkzaam bij De Zorgcirkel.
In mijn vrije tijd stap ik graag op de mountainbike om
een rondje door de duinen en het bos te fietsen.
Op dit moment ben ik Wijkverpleegkundige in
opleiding. Eind dit jaar hoop ik klaar te zijn met de
opleiding. Een greep van de dingen die ik als wijkverpleegkundige doe: sommige
ochtenden sta ik in zorg om zorg te verlenen aan onze cliënten, ik ga op
huisbezoeken en doe intakes, werk nauw samen met ketenpartners en ben druk
bezig met ontwikkelingen in de thuiszorg
Mensen kunnen bij mij terecht als er vragen zijn ten aanzien van zorg, begeleiding
of ondersteuning.
Op dinsdag middag tussen 14.00 – 15.00 is er een spreekuur. Het spreekuur vindt
plaats in het kantoor van de kwartiermaker en huiscoördinator in de hal.
Het leuke aan werken in Hoeverstaete is, is dat er veel bedrijvigheid is! Door
corona ligt alles even stil, maar we hopen dat dit gauw weer anders zal zijn!

Vervangen CV ketels Merel en Zwaluw.
In de maanden juni en juli zullen in de Merel en de Zwaluw alle CV ketels en
rookgaskanalen worden vervangen.
Dit project wordt uitgevoerd door de firma Rutgers, in opdracht van IJbouw en
Habion. Alle bewoners van de Merel en Zwaluw zijn inmiddels geïnformeerd
middels een informatie boekje.

Komende activiteiten
Langzamerhand gaan we weer starten met activiteiten. De Coronarichtlijnen
blijven hierbij natuurlijk van kracht!
Vrijdagmiddag 28 mei: NL doet

Donderdag 3 juni komt Hip Mode naar
Hoeverstaete
Tussen 10.00 en 14.00 uur zullen zij met hun
kleding in de hal staan. Hier geldt natuurlijk ook:
mondkapje verplicht en 1,5 meter afstand.

4 juni is het weer de Nationale Balkon Beweegdag !!
Op vrijdag 4 juni organiseert het Nationaal
Ouderenfonds samen met haar partners de
Nationale Balkon Beweegdag! Alkmaar Sport is
één van de partners en zal net zoals vorig jaar op
vrijdag 4 juni van 13.30 tot max 14.00 uur
vanuit de binnentuin (bij de jeu de boules baan)
een gezellige en sportieve activiteit op ‘afstand’
verzorgen.
Doet u ook mee?
om 13.30 uur in de binnentuin (bij de jeu de boules baan)
of vanaf uw balkon
Rondje Nederland door ZorgSaamWonen
Vrijdagmiddag 4 juni komt Yvonne Witter van ZorgSaamWonen op bezoek in
Hoeverstaete. Zij maakt vanuit het landelijk platform een rondje door Nederland
op zoek naar mooie woonvormen. Zo las zij over Hoeverstaete en werd erg
enthousiast! Yvonne zal een interview houden met de huurdersvereniging en er zal
die middag ook een film gemaakt worden van de beweegactiviteit met aansluitend
een drankje op het terras.

Koffiecorner
De vrijwilligers van de koffieochtend hebben overleg met elkaar gehad en besloten
om met ingang van maandag 7 juni weer te starten. Vanaf 09.45 – 11.00 uur bent
u weer van harte welkom!
Breiclub
Ook de brei-/handwerkclub gaat weer starten vanaf maandag 7 juni om 14.00 uur.
Schilderen met Suzanne Postel, professioneel kunstenaar (Artiance)
Vanaf maandag 14 juni 14.30 uur gaat het schilderen voor beginners en
gevorderden weer van start onder leiding van Suzanne.
Knutselclub
Woensdagmiddag 9 juni start de knutselclub van 14.00 – 16.00 uur.
Open spelletjes middag
Vanaf dinsdag 15 juni is er weer de open spelletjes middag vanaf 14.00 uur. U kunt
bijvoorbeeld een spelletje keezen of rummikub spelen. Voelt u zich ook vrij om zelf
een spel mee te nemen!
Borreluurtje
Vanaf dinsdag 15 juni is er om 16.00 uur weer het borreluurtje.
Muziek activiteit
In overleg met Anna (vrijwilliger), Gerda (bewoner) en Melanie (student) zal dit
verder gepland worden. Zodra dit bekend is laten wij u dit weten.
EK 2021

Nu we een mooi scherm hebben in de Brasserie is er ook de mogelijkheid om
gezamenlijk Nederland in de EK te volgen. Vindt u het leuk om met elkaar te
kijken? We gaan uit van maximaal 30 personen. U kunt zich inschrijven op de lijst
die bij de ingang van de Brasserie ligt. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij
Marian Leegwater tel 06 29 13 57 44

De eerste speeldata van Oranje zijn:
Zondag 13 juni

21.00 uur

Nederland

-

Oekraïne

Donderdag 17 juni

21.00 uur

Nederland

-

Oostenrijk

Maandag 21 juni

18.00 uur

N-Macedonië

-

Nederland

De Brasserie
Zodra de versoepelingen zodanig zijn dat de horeca ook binnen mag zal het
Buffettenpaleis en Resto van Harte ook hun activiteiten uitbreiden:
Buffettenpaleis
Vrijdag 28 mei is de laatste vrijdag dat er een snack wordt bezorgd.
Goed om alvast te noteren: vrijdagavond 25 juni zal er een avondrestaurant met
een leuk thema georganiseerd worden.
Resto van Harte
Resto van Harte zal zodra het mogelijk is weer 1 x per 14 dagen op de woensdag in
de oneven week een driegangenmenu serveren. U kunt dit menu dan ook bestellen
om het thuis te laten bezorgen.
Nieuws vanuit Huis van de Wijk de Alkenhorst
Ook het huis van de Wijk de Alkenhorst start de activiteiten langzaam weer op.
Voor de actuele situatie kunt u het beste de website volgen www.dealkenhorst.nl
of via telefoonnummer 072 – 303 00 90
Vindt u het leuk om te schrijven of een bijdrage te leveren aan de nieuwsbrief
Hoeverstaetus? Laat het ons weten!
Marian Leegwater, voorzitter huurdersvereniging
Astrid Admiraal, kwartiermaker
Robin Avis, huiscoördinator

tel 06 29 13 57 44
tel 06 86 81 92 99
tel 06 14 18 99 74

