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Beste bewoners van Hoeverstaete, 
 
De zomer is officieel begonnen. Corona beheerst steeds minder onze 
gesprekken en we merken de positieve effecten van vaccinatie. We 
hebben daarom ook binnen Hoeverstaete de versoepelingen 
ingevoerd. Natuurlijk houden we ons nog steeds aan de basisregels. 
 
Dat er weer genoeg te doen is en ook weer gaat komen leest u in deze 
zomereditie van Hoeverstaetus. Wij wensen u veel leesplezier en een 
mooie zomer met leuke zonnige ontmoetingen en activiteiten! De 
activiteiten kunt u ook altijd zien op onze website www.hoeverstaete.nl 
onder – kalender -. 
 

 
VERSOEPELINGEN 

 Basisregels blijven 
Ondanks deze positieve berichten, is het virus niet weg. Het virus is 
onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. Het blijft 
van belang om voorzichtig en alert te blijven en ons aan de 
basisregels te houden!  

Nieuwsbrief 
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Nummer 4 

8 juli 2021 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstukjebijbeetje.net%2Ffijne-zomer%2F&psig=AOvVaw2HfZWd_x36ox9neH8GhB0O&ust=1625577077016000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCPDKxOmAzPECFQAAAAAdAAAAABAJ


  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Mondkapjesplicht vervalt grotendeels 
U als bewoner geeft regelmatig aan dat u gevaccineerd bent. Mede 
daardoor komen we nu in een fase waarin het mondkapje niet meer 
verplicht is binnen Hoeverstaete voor bewoners, bezoekers en 
vrijwilligers. 
 
Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter echt niet kan worden 
gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden 

 

 Het thuisbezoekadvies vervalt 
Er zijn geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat u thuis 
per dag ontvangt. Ook buiten gelden er geen beperkingen meer qua 
aantallen. Wel blijft de anderhalve meter afstand gelden, zowel thuis 
als buitenshuis. 
 

 Alle groepsgroottes zijn weer toegestaan 
Alle omvang van groepen is weer toegestaan, mits de 1,5 meter 
afstand aangehouden wordt. Het is dus ook weer mogelijk om grotere 
activiteiten en bijeenkomsten in de Brasserie te organiseren.  

 
 

Een korte terugblik van de afgelopen maanden 
 
Vrijdag 28 mei NL doet, 2 mooie tuinbanken zijn in elkaar gezet. 

 



  

De Laatste snack dag op de vrijdagmiddag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 3 juni  
 
HIP mode  

 
 
HIP mode is langs geweest met kledingverkoop in Hoeverstaete. 
 



  

Vrijdag 4 juni  
 
Yvonne Witter van ZorgSaamWonen en Thijs van der Honing kwamen op 
bezoek in Hoeverstaete. Zij maken namens het landelijk platform 
ZorgSaamWonen een rondje door Nederland op zoek naar mooie 
woonvormen. 
 
Bewoners Marian en Tiny hebben kunnen vertellen hoe zij het wonen en 
leven in Hoeverstaete ervaren en op welke positieve wijze het bijdraagt aan 
het doorleven! Astrid heeft een toelichting gegeven over de opzet en 
samenwerking binnen Hoeverstaete. 
 
’s Middags lekker in beweging tijdens de Nationale Balkon Beweegdag 
verzorgd door AlkmaarSport. 
Wij zijn heel benieuwd naar het resultaat! 

  
 
  



  

Dinsdag 8 juni 

 
Hoeverstaete heeft een Tuincommissie. 
 
Vanmiddag, dinsdag 8 juni, hadden we een eerste 
kennismakingsbijeenkomst met de groep bewoners, die zich hadden 
aangemeld om in een tuincommissie plaats te nemen.  
Robin, onze huiscoördinator en Janny Visser, onze ‘tuinfanaat’ hadden de 
leiding. We waren met zijn elven, drie personen konden er deze middag niet 
bij aanwezig zijn, dus in totaal zijn we met zijn veertienen: allemaal vrouwen 
en één man, Jan geheten. 
 
Plaats van samenkomst was de Brasserie en Janny voorzag ons van water, 
thee of koffie. 
De aanwezigen woonden verspreid in Hoeverstaete, sommigen kwamen 
van de Alkenhorst, anderen woonden in andere delen van ons mooie 
Hoeverstaete.  
Robin heette ons welkom, iedereen stelde zich voor, waarna Robin uitlegde 
wat de plannen van deze commissie zijn.  
Men wil met de commissieleden de tuindelen rondom de gebouwen goed 
onderhouden en soms opnieuw inrichten.  Hij gebruikte het mooie grote 
scherm, waarop een plattegrond geprojecteerd was, waarvan hij uitlegde 
waar de diverse gebouwen en tuinen zich bevinden. 
Belangrijke vraag aan de aanwezigen was, wie er wilde meedenken over 
nieuwe of te vernieuwen beplanting en wie nog in staat was om aan het 
onderhoud te werken (wie dus nog kon bukken om het maar even simpel te 
zeggen). Namen werden genoteerd en aan het slot werd door Robin een 
interessante rondleiding rondom Hoeverstaete gegeven. Ik dacht dat ik 
intussen alles wel zo’n beetje wist van de gebouwen, maar dat de 



  

Alkenhorst een binnentuin had, wist ik bij voorbeeld niet en het was heel 
leuk om die een keer te zien.  
Het gaat te ver om hier weer te geven wat er allemaal gevraagd en 
uitgelegd werd, want het was best veel wat we te horen kregen.  In elk geval 
gaat de Tuincommissie allereerst aan de slag met het water geven aan 
dorstige planten en in het najaar, als er overleg met de échte’ tuinman  
geweest is – en een budget bekend is - zal er zeker meer werk aan de 
winkel zijn. Het werd ook duidelijk dat we nog wel meer mensen kunnen 
gebruiken die graag iets met tuinieren willen doen. Meer denkers en 
doeners zijn welkom,  er is  veel mogelijk, zelfs het aanleggen van een 
moestuintje behoort tot de opties. 
Mijn hoofd duizelt nog een beetje van alles wat ik te horen kreeg. Ik vind het 
groen rondom Hoeverstaete al zo mooi, maar ik denk dat het in de toekomst 
nóg mooier wordt. 
 
Alkmaar 8  juni 2021, Emma Albers   
   
Ik woon in  Hoeverstaete 
Eind november vorig jaar verhuisde ik van de 
Schelphoek naar de Terborchhof.  
Wonen op de Schelphoek, bij de Turfmarkt met 
zijn haven en vlak bij het centrum van de stad 
was geweldig: ik keek vanaf de vierde étage op 
de stad met zijn kerken en torens en zag de 
levendigheid van de terrassen aan de Turfmarkt 
en de prachtige jachten die er aanmeerden.  Ik 
had er leuke contacten met mijn 
medebewoners, de auto stond veilig geparkeerd 
op een eigen plek in de parkeergarage en de 
service van de verhuurder was voortreffelijk.  
Het enige wat na vier jaar een beetje begon op 
te spelen was de tamelijk hoge huur, die 
tegenover dat woongenot stond. Elke maand 
weer bijna € 1200.-  neertellen was niet mis en 
de huur begon steeds meer aan mijn reserves te knabbelen.  
Toen mijn zonen me waarschuwden, dat ik met die voor mij toch wel hoge 
huur niet tot mijn negentigste op de Schelphoek kon blijven wonen, ben ik 
dan ook op zoek gegaan naar een wat voordeliger huurwoning. Dat was niet 
gemakkelijk, totdat ik op een goed moment een advertentie las van 
Hoeverstaete, een nieuwe  woonvorm, waar men zelfstandig kon wonen, 
maar tevens gebruik kon maken van alle mogelijke voorzieningen, zoals een 
kapsalon, een pedicure, een fysiotherapeut, een huiscoördinator en niet  te 
vergeten, waar je niet hoefde te vereenzamen, omdat er veel mogelijkheden 



  

tot sociaal contact waren.  De huurdersvereniging organiseerde er namelijk 
van alles.  
Dat leek me wel wat en ik vroeg  van der Linden Makelaars of ik een 
appartement kon huren in Hoeverstaete.  Tot mijn vreugde werd ik 
uitgenodigd voor een gesprek.  Dat gesprek had ik eind september met 
Marian Leegwater, bewoonster en lid van de huurdersvereniging en Astrid 
Admiraal, kwartiermaakster voor het nieuwe wonen.  Het was een leuk 
gesprek, waarbij ik wel een beetje ‘getest’ werd op mijn sociale gevoel (op 
einzelgängers zaten ze niet te wachten).  Ook mocht ik het appartement van 
Marian bekijken en dat zag er heel aantrekkelijk uit.  Van der Linden mailde 
me kort daarna, dat ik geschikt was bevonden om een flat te huren en ik 
kreeg er een aangeboden op de tweede étage in het voormalige De 
Vleugels.  Samen met mijn schoondochter ben ik gaan kijken en de 
beslissing was snel genomen, want daar, op die mooie plek, met uitzicht op 
veel bomen en een gezellige doorgaande straat, wilde ik wel wonen.  
Eind november 2020 hebben mijn drie zonen me verhuisd. Van ’s morgens 
vroeg tot middernacht waren ze bezig, maar toen stond alles dan ook 
redelijk op zijn plek.  
Ik heb me vanaf het allereerste moment thuis gevoeld in Hoeverstaete, want 
het is er levendig, het restaurant en de tuin rondom de gebouwen zijn heel 
mooi en de bewoners zijn allemaal even aardig. 
Het was wel jammer dat er door de Corona epidemie een grote stilte viel, 
want de evenementen, cursussen, koffieochtenden etc. vielen allemaal stil.  
Toch was het hele huis rond Kerstmis en Pasen prachtig versierd en waren 
er mogelijkheden om een kop soep, of een lekkere maaltijd te laten 
bezorgen vanuit de keuken van het restaurant.  
Nu is het voorjaar geworden en kijk ik elke dag mijn ogen uit naar de bomen 
voor mijn ramen, die zó prachtig groen zijn uitgelopen dat het soms wel lijkt 
wel of ik in het bos woon.  
Was ik aanvankelijk nog bang dat ik de Schelphoek, met mijn grote balkon 
en het bijzondere uitzicht erg zou missen,  nu is daar geen sprake meer van, 
want hier, op de Terborchhof voel ik me helemaal op mijn 
plek.  Afgelopen winter heb ik  genoten van de kleurige 
mini-papegaaien die af en aan vlogen bij mijn onder- en 
bovenburen en nu geniet ik van al het groen om me 
heen.  Het lijkt soms wel of ik in een bos woon!  En dat 
alle evenementen weer van start zijn gegaan,  maakt het 
allemaal des te leuker. Ik hoor trouwens van veel 
medebewoners dat ze het enorm naar hun zin hebben in 
Hoeverstaete.  Kortom, ik ben heel blij met de beslissing 
die ik heb genomen en hoop nog een aantal jaren te mogen genieten van 
mijn superflat. 
Emma Albers-Gobes, Terborchhof 3E   



  

 
Schilderworkshop met Suzanne 
Op maandagmiddag 14 juni is de schilderworkshop 
weer gestart onder begeleiding van Suzanne Postel. U 
bent van harte welkom vanaf 14.30 uur. 
 
 
 
 

 
 
EK Voetbal op grootscherm in de Brasserie 
 

 
 
 
 

Resto VanHarte 
 

Resto van Harte is weer gestart, 
woensdagavond om de week (in 
de oneven week) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Italiaanse avond 
Vrijdag 18 juni was het een gezellige Italiaanse avond met heerlijk eten. Wat 
heeft iedereen genoten! 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spelletjesmiddag 
Ook de spelletjesmiddag is weer gestart, iedere dinsdag vanaf 14.00 uur 
bent u van harte welkom! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aansluitend het borreluurtje om 16.00 uur met heerlijke hapjes dit keer 
gemaakt door de heer Ruud Nijman 
 
 
Natte voeten in de parkeergarage Alkenhorst 
Tijdens de hevige regenbui van vrijdag 18 juni is er water binnen gedrongen 
in het huis van de wijk en in de parkeergarage van de Alkenhorst. 
Hieronder een impressie van het waterballet, op het oog lijkt het niet veel, 
maar verspreid over de garage zijn dit toch zo een duizenden liter water.  
Het water is inmiddels opgeruimd, dit heeft even geduurd, maar het is 
uiteindelijk goed gekomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Activiteiten komende zomermaanden juli en augustus 
 
Zomeraanbieding van Sport 
Vitaal van Alkmaar Sport op 
maandagochtend: 
Gedurende 6 weken verzorgt een 
trainer van Sport Vitaal een 
beweegactiviteit in Hoeverstaete. 
In twee groepen een half uur 
samen bewegen op 
maandagochtend van 09.30 – 10.00 uur en 10.15 – 10.45 uur. 
De eerste twee keer hebben we gehad.  
De volgende data zijn 12 juli, 19 juli, 26 juli en 2 augustus 
Waar? In de tuin bij de jeu de boules baan voor een kleine bijdrage: van €1,-
per keer.  
U kunt zich aanmelden op de lijst die voor de Brasserie ligt en natuurlijk kunt 
u ook gewoon een keer komen kijken en meedoen. 
 
 

Alkmaar 750 jaar  
Vooraankondiging: 
Het water wijkt: “hoe in het jaar 1820 een onmogelijke liefde tussen een 
rijke redersdochter en een arme molenaarszoon leidt tot moord en intrige. 
Een musical vol romantiek, prachtige kostuums, sterk spel en heerlijk om 
naar te kijken en luisteren met een verrassend einde in 2004!” 
 
De Heer Ben Buis, bewoner van de Alkenhorst, heeft één van de 
hoofdrollen gespeeld in de musical “Het water wijkt”. De musical die ter ere 
van het 750 jarig bestaan van Alkmaar in 2004 is opgevoerd. Hier is een 
mooie opname van gemaakt die Ben graag met u wilt delen en toelichten op 
het grote scherm in de Brasserie. 
De musical zal in 2 delen worden vertoond. De techniek om de film op het 
grote scherm in de Brasserie te vertonen moet nog iets worden aangepast, 
zodra dit gereed is zal u een flyer ontvangen met de data en tijden. 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.alkmaarsport.nl%2Fsport-en-beweegaanbod%2Fsport-vitaal.html&psig=AOvVaw38Uce0L0X9GTRZDTS-lonK&ust=1623153716687000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDCqf68hfECFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.geocaching.com%2Fseek%2Fcache_details.aspx%3Fguid%3D16439705-0146-4835-b3b8-ce28d27ee2b2&psig=AOvVaw3-LJwfnVwSxYjZu0MpKFfA&ust=1625232212759000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCKje6IH8wfECFQAAAAAdAAAAABAD


  

Mannensoos 
Vrijdagmiddag 16 juli wordt er een mannensoos georganiseerd onder het 
genot van een drankje; een gezellige mannenmiddag in de Brasserie vanaf 
16.00 uur. Ruud Nijman (appartement 4D) heet u van harte welkom! 
 
 
Themamaaltijd:  
Iedere laatste vrijdag van de maand is er een themamaaltijd verzorgd door 
het Eten en ontmoeten team van Hoeverstaete en Uschi Rőnnau van het 
Buffettenpaleis. Er is plaats voor totaal 60 bewoners; 40 plaatsen in de 
Brasserie en 20 plaatsen in de hal. VOL=VOL 
 
 
Vrijdag 30 juli is er weer een themamaaltijd voor €10,-- Dit keer is het 
thema Grieks.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijdag 27 augustus is de volgende 
themamaaltijd en dan wordt het een gezellige 
zomerse Barbecue 
 
 
 
Mooi linnen op tafel 
Tijdens de themamaaltijden kunnen we gebruik 
maken van mooie linnen tafellakens met dank aan 
Cees Veer van Wasserij Dubbel Blank uit Bergen. 
Cees zorgt er ook voor dat de tafellakens voor de volgende keer weer 
gewassen en gestreken zijn. Daar zijn we erg blij mee! 
 
Muziekmiddag 
Vanaf zondagmiddag 8 augustus zal de muziekmiddag starten. Anna, 
Melanie en Gerda heten u dan van harte welkom vanaf 14.30 uur. 
Binnenkort ontvangt u meer informatie van hen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.freepik.com%2Fvrije-vector%2Fbarbecue-feest-in-een-zomerse-dag-achtergrond_888025.htm&psig=AOvVaw0YdrYoJHcwycbEogRbU0lq&ust=1625564358546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCIDCtrTRy_ECFQAAAAAdAAAAABAD
https://meer-weten-over-eten.nl/wp-content/blogs.dir/13/files/2016/05/Greek-food.png


  

 
De makkelijke maaltijd van het Buffettenpaleis 

Heeft u (een keer) geen zin, om zelf te koken? Schuif 

dan gezellig tussen de middag aan in de Brasserie 

voor een heerlijk vers dagmenu.  

Of bestel een dagverse maaltijd, om zelf op te 

warmen. Wij bieden dagelijks wisselende menu’s 

(ook vegetarisch), die wij bij u thuis bezorgen. 4 

minuten opwarmen in de magnetron en U kunt aan 

tafel. Geen verplichting, geen contract en ook nog 

voor een scherpe prijs. Nieuwsgierig? Bel voor meer informatie of een 

proefpakket van 4 maaltijden voor € 20.- met het Buffettenpaleis (Uschi 

072-5340834).  

 
Huis van de Wijk 
Het huis van de wijk heeft haar deuren ook weer geopend! Alle activiteiten 
zijn op basis van reserveren. Zie ook www.dealkenhorst.nl of tel 072 
3030090 
 
Zaterdag 17 juli in Huis van de wijk De Alkenhorst 
 

 

http://www.dealkenhorst.nl/


  

Info vanuit Wonen Plus 
WonenPlus Alkmaar is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg. het doel is om de abonnees van WonenPlus 
incidenteel – of met enige regelmaat – te ondersteunen bij het zelfstandig 
wonen. Binnen de woon- en leefgemeenschap Hoeverstaete proberen we 
elkaar zo veel mogelijk te ondersteunen. Mocht u toch vragen hebben zoals 
ondersteuning bij uw administratie, boodschappen, ondersteuning en/of 
vervoer naar het ziekenhuis? WonenPlus consulent voor Alkmaar zuid en 
west is Daniella IJsveld (maandag , dinsdag, donderdag hele dag en 
vrijdagochtend aanwezig). Bereikbaar op 06-30261821 of  bel met het 
servicepunt (072) 5122711, mail naar info@wonenplusalkmaar.nl of bezoek 
de website: www.wonenplus-alkmaar.nl  
 
Parkeren 
Wij willen u vragen i.v.m. de veiligheid en toegankelijkheid voor brandweer, 
politie en ambulance  om alleen binnen de  daarvoor aangewezen 
parkeervakken te parkeren. Wilt u dit ook doorgeven aan uw bezoek? 
 
Voeren van vogels 
Wij zien en horen regelmatig dat de vogels/meeuwen worden (bij)gevoerd. 
Wij willen u vragen dit niet te doen, dit in verband met overlast en ook voor 
de vogel zelf is het niet goed, bijvoeren kan ervoor zorgen dat de 
vogels/meeuwen lui worden. 
 
Vakantie 
 
Astrid Admiraal, kwartiermaker Hoeverstaete is van 9 t/m 16 juli en van 16 
t/m 30 augustus op vakantie. Tijdens de afwezigheid van Astrid kunt u 
terecht bij Robin Avis. (06 14 18 99 74) 
 
Robin Avis, huiscoördinator Hoeverstaete is van 16 juli t/m 3 augustus op 
vakantie. 
Tijdens zijn afwezigheid kunnen de technische vragen rechtstreeks worden 
gesteld aan IJbouw.  Voor overige vragen kunt u bij Astrid Admiraal, 
kwartiermaker (06 86 81 92 99) terecht. 
 
Heeft het geen haast dan is Robin vanaf 4 augustus weer terug om u van 
dienst te zijn.  
 
 
 
 
 

mailto:info@wonenplusalkmaar.nl
http://www.wonenplus-alkmaar.nl/


  

 
Weekoverzicht 

Maandagochtend 
 
Maandagmiddag 

09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 
14.00 uur              Handwerkclub 
14.30 uur              Schilderworkshop  
                              

Dinsdagochtend 
 
Dinsdagmiddag 

09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 
14.00 uur              Spelletjesmiddag 
16.00 uur              Borreluurtje 
 

Woensdagochtend 
 
 
Woensdagmiddag 

09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
10.30-11.30 uur    Bloemenstal 
 
13.30 uur              Knutselclub 
14.00 uur              Jeu de boules 
 

Donderdagochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

Vrijdagochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

Zaterdagochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

Zondagochtend 
 
Zondagmiddag 

09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 
Muziekactiviteit vanaf 8 augustus 

 
Heeft u nog ideeën voor een leuke activiteit of uitje? Geef het aan en voel u 
vrij om het te organiseren. Natuurlijk helpen wij u graag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Hoeverstaete, heerlijk plekje 
Als je woont  in Hoeverstaete, 
hoef je nooit alleen te zijn; 
al houd je ook van privacy, 
een leuk gesprek zo af en toe  
vind elk mens op zijn tijd toch fijn 
 
De appartementen in Hoeverstaete 
zijn voorzien van veel gemakken 
en voel je je soms wat alleen, 
dan kun je beneden een drankje pakken 
De Brasserie biedt heerlijk eten 
de tuin rondom kent leuke zitjes, 
en als het zonnetje schijnen wil 
kun je er kletsen, van datjes en ditjes 
Als je woont in Hoeverstaete 
in Alkmaar, een grote stad,  gewis, 
dan heb je nochtans het gevoel 
dat het maar een dorpje is, 
 
Want alle bewoners kennen elkaar 
hier telt vooral gezelligheid, 
met een praatje hier, een drankje daar 
een lekker hapje op zijn tijd 
Als je woont in Hoeverstaete 
heb je geboft, want het is er zo fijn 
het devies daar luidt:  ‘Pluk elke dag’ 
en probeer, als het even kan, blij te zijn 
Hoera voor het mooie Hoeverstaete 
uniek in zijn soort, een warm tehuis 
we voelen ons daar stuk voor stuk 
bevoorrechte mensen en helemaal thuis. 
 
Emma 
 
 
  
 
 


