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Beste Bewoners van Hoeverstaete, 
 
Voor u ligt al weer de laatste editie van 
Hoeverstaetus van dit jaar. We informeren u 
graag over: 
 De huisvergaderingen 

 Fietsenstallingen 

 Waarschuwing, oplichting via de telefoon 

 Kersversiering ophangen 

 Kerstworkshop 

 Kerstborrel 

 Resto VanHarte organiseert een kerstbrunch 

 Het Buffettenpaleis tijdens de feestdagen 

 Oudejaarsdag met oliebollen 

 Nieuwjaarsborrel 

 Bericht van Anna en Melanie 

 Interview Jaap Schagen 

 Groots Alkmaar 

 Huis van de Wijk 

 Een bijzonder Kerstconcert in de Vrijheidskerk 

 Weekoverzicht 

 
Vanaf zondag 28 november gelden strengere richtlijnen die de verspreiding van het 
corona-virus moeten voorkomen. Er is sprake van een avondlockdown waarbij de 
meeste gelegenheden zijn gesloten na 17.00 uur. Desondanks blijven we kijken naar 
mogelijkheden binnen Hoeverstaete en leest u in de nieuwsbrief welke activiteiten in de 
decembermaand worden georganiseerd. Wij vragen iedereen de richtlijnen goed in acht 
te nemen: we hanteren de 1,5 meter, dragen een mondkapje in de gangen, blijven onze 
handen wassen en bij klachten blijven we thuis en laten we ons testen. 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
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Huisvergadering 
De huurdersvereniging kijkt terug op een drietal geslaagde bijeenkomsten. Door de 
aangescherpte maatregelen hebben we in plaats van de geplande 2 vergaderingen, de 
laatste vergadering in tweeën gehouden zodat we de 1,5 meter konden waarborgen. Het 
verslag inclusief werkplan en begroting is inmiddels met een begeleidend schrijven aan u 
verzonden. De huurdersvereniging dankt iedereen voor de positieve belangstelling! 
 
Tijdens de bijeenkomsten zijn onderstaande vragen aan de orde gekomen die wij hierbij 
beantwoorden: 

 Is er een verplichting van een koolmonoxidemelder in alle woningen? 

Dit is niet verplicht, wat wel per 01-01-2022 verplicht is, zijn rookmelders, alle gebouwen 
van Hoeverstaete voldoen aan deze eis.  
 

 Kan er een glasbak bij de afvalcontainers komen? 

Hierover is contact geweest met de gemeente Alkmaar, de gemeente heeft aangegeven 
dat er een glasbak is bij de milieustraat bij het winkelcentrum de Hoef. 
Glasbakken worden op strategisch punten geplaatst volgens het beleid van de 
gemeente. Dit betekent dat de gemeente geen glasbak zal plaatsen bij Hoeverstaete. 
  

 Kunnen de tuinbanken die bij de brievenbus bij de Zwaluw staan opgeknapt 

worden? 

Robin Avis, huiscoördinator zal samen met Piet Kramer, bewoner uit de Merel, de 
tuinbanken 1 voor 1 opknappen. De komende maanden zal er hierdoor steeds 1 bank 
minder staan.  
 
Fietsenstallingen  
 
In de fietsenstallingen van Hoeverstaete staan een  
aantal fietsen die niet in gebruik zijn, de huiscoördinator 
Robin Avis heeft een brief op de fietsen geplaatst over  
het gebruik van de fiets. Vanaf 10 december 2021 zullen  
de niet gebruikte fietsen voor 6 maanden in opslag worden  
gezet. Indien de eigenaar zich na 6 maanden nog niet  
heeft gemeld zullen de fietsen worden afgevoerd.  
 

 

Waarschuwing: Oplichting via de telefoon 

 

 
Wij hebben de afgelopen periode regelmatig bericht gekregen over vreemde telefoontjes. 



  

Krijgt u een raar telefoontje? Wees altijd alert! Oplichting via de telefoon komt in allerlei 
soorten voor. Oplichters doen zich bijvoorbeeld voor als een bankmedewerker om zo 
bankgegevens los te peuteren.  
Helpdeskfraude is ook een bekende oplichtingstruc. Bijvoorbeeld wanneer u gebeld 
wordt door iemand van 'Microsoft', die u vertelt dat er allerlei problemen zijn met uw 
laptop of computer. Deze 'Microsoft-bellers' proberen u ervan te overtuigen dat zij 
kunnen helpen, maar ondertussen zijn ze uit op je gegevens of geld.  
 
Geef vooral geen informatie en verbreek zo snel mogelijk de verbinding! 
 
Kerstversiering ophangen 

 
 
Vrijdag 10 december wil de huurdersvereniging de kerstversiering gaan ophangen in de 
Hoeverstaete. 
Vindt u het leuk om mee te helpen versieren? U bent van harte welkom!. 
We starten om 10.00 uur in de Brasserie. 
 
 
Kerstworkshop 
Woensdag 15 december om 13.30 uur en om 
15.30 uur kunt u voor €12,50 een mooi kerststuk maken 
inclusief warme chocomel met slagroom of  
een kopje koffie of thee met wat lekkers 
 
Er is plek voor maximaal 25 deelnemers per keer. 
U kunt zich aanmelden via bijgevoegd antwoordstrookje. Wilt u deze voor maandag 6 
december in de brievenbus van de huurdersvereniging doen? 
 
 
Kerstborrel  
Dinsdag 21 december zal het borreluurtje 
Vanaf 15.30 uur in het teken staan van de kerst. 
Gezellig als u ook komt! 
 
 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.pinterest.com/kaylanvankrieke/kerst-bord/&psig=AOvVaw3rTE6IaHd4G1TPKQOiWy2J&ust=1606563285394000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjZw-jQou0CFQAAAAAdAAAAABAD


  

Resto van Harte organiseert een heerlijke 
kerstbrunch 
 
Op woensdag 22 december zal Resto VanHarte een 
heerlijke uitgebreide kerstbrunch verzorgen 
tussen 15.00 en 17.00 uur. Inloop vanaf 14.30 
uur. 
 
Het Buffettenpaleis tijdens de feestdagen  
 

Feestelijke menu 
Op  25, 26, 31 december en op 1 januari tussen de middag zal 
er in de Brasserie een speciaal feestmenu geserveerd 
worden. U bent van harte welkom om, met reservering, aan te 
schuiven. De menu’s worden in de weken voor de kerst 
opgehangen. 
 
   

 
Bestellen 
Bij het Buffettenpaleis kan er voor de kerstdagen & oudejaarsavond ook dit jaar weer een 
luxe vis-/vleesschotel worden besteld vanaf 1 persoon. 
  
Te bestellen t/m 19 december tussen de middag tussen 12.00 – 14.00 uur in de 
Brasserie of bij het Buffettenpaleis op 072-5340834.  
Op te halen op 24, 25, 26, 30 en 31 december tussen de middag 12.00 – 14.00 uur in de 
Brasserie. Bezorgen is mogelijk. 
 
Luxe visschotel:  huisgemaakte zalmsalade, div. gerookte vissoorten & hollandse 
garnalen opgemaakt met rauwkost en zuur.  Prijs is € 12.50 per persoon incl. vers 
afgebakken stokbroodje en kruidenboter. 
Luxe vleesschotel:  huisgemaakte huzarensalade, div. luxe vleeswaren, stukje paté & 
bolletje filet americain opgemaakt met rauwkost en zuur. Prijs is € 11.00 per persoon incl. 
vers afgebakken stokbroodje en kruidenboter. 
 
Oudejaarsdag 

We luiden graag het jaar met u uit op 
oudejaarsdag 31 december van 15.00 – 
17.00 uur met een drankje en een vers 
gebakken oliebol in de Brasserie. 
 
 
 



  

Nieuwjaarsborrel 
Dinsdag 4 januari zal het 
borreluurtje vanaf 15.30 uur in 
het teken staan van het nieuwe 
jaar 2022! 
 
 
 
Bericht van Anna en Melanie 
 
Beste bewoners, 
Wat viel het weer tegen, al de 
nieuwe maatregels vanuit de 
regering.  
Zo voelden wij van Memories ons genoodzaakt om 3 keer de muziek middag af te 
lassen. We zijn dan met teveel mensen aanwezig, inclusief degene die helpen met deze 
middagen. Allemaal moeten we onze verantwoording nemen en kijken wat en in welke 
situatie, wel of beter niet kan. 
We hadden voor 19 December al een mooie Kerstmuziek middag in onze gedachten, 
maar helaas. In dit programma zouden kinderen en diverse mensen van buiten af, ons 
komen helpen om er zodoende een bijzondere middag van te maken. Dit kan in deze 
hoedanigheid niet door gaan. 
Maar het GOEDE NIEUWS is dat wij nu toch proberen een Kerstmuziek middag te 
organiseren en wel op 2 middagen. Dan gaan we tot 25 personen om zodoende goed de 
anderhalve meter te kunnen handhaven.  
Hopelijk komen er dan geen spelbrekers op ons pad en gaan we 18 en 19 december 
proberen in de KERSTSFEER te komen met prachtige kerstmuziek en er 2 sfeervolle 

middagen van maken. Er zijn een paar bewoners die ons willen helpen 👍vanuit 

Hoeverstaete, dus hoe mooi is dit, voor en door bewoners.  
Op de katheder bij de Brasserie komen 2 inteken lijsten te liggen en is het dus echt 
BELANGRIJK dat u zich op geeft voor 1 van bovengenoemde data’s want helaas zonder 
intekenen geen toegang!!! Half 3 gaan we starten tot pakweg half 5. 
Er zullen daar ook papieren sterretjes liggen en is onze vraag, hier een kerstwens op te 
schrijven, want in de aanloop naar Kerstmis, hebben we toch zeker wel een wens/ 
verlangen, die gehoord mag worden, natuurlijk mag dit anoniem. U mag de ster in de 
doos onder de katheder deponeren. Wij lezen u kerstwens op deze middagen voor en 

hangen dit daarna in de Brasserie op. Doen hoor.⭐️🌟✨ 

HOPELIJK tot 18 of 19 December, met vriendelijke groet: Melanie en Anna. 
 
Bijgaand een interview met de heer Jaap Schagen, bewoner van Hoeverstaete. Het 
interview is gehouden door de heer Ruud de Waard. Ruud is net komen wonen in 
Hoeverstaete en is werkzaam als redacteur. Daar zijn we erg blij mee! Vindt u het leuk 
om geïnterviewd te worden voor een volgende nieuwsbrief, laat het ons weten! 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Jaap Schagen (97) kijkt met veel plezier terug op zijn werkzame leven 
 
ALKMAAR – In oktober van dit jaar was het feest bij 
juwelier Schagen. Het pand in de Langestraat hoek 
Koorstraat was versierd met grote ballonnen en de 
cijfers 50. Juwelier Schagen vierde het vijftigjarig 
bestaan en natuurlijk was Jaap Schagen het 
middelpunt van de festiviteiten. Zoon Theo kwam in 
1973 in de zaak en werd in 1983 de nieuwe 
eigenaar. 
Jaap Schagen werd in 1924 geboren in Berkhout en 
kwam via Avenhorn in Alkmaar terecht. ‘’Ik volgde in 
Alkmaar de Handelsavondschool en overdag leerde 
ik het vak van juwelier bij voormalige juwelier Ibink 
op de Laat. Een prachtig vak. Het graveren, 
repareren, ontwerpen en het maken van sieraden. 
Maar ik repareerde ook horloges en klokken.’’ In 
1951 verhuisde Jaap en zijn vrouw Jeanne naar 
Kaatsheuvel waar hij een juwelierszaak kon kopen. 
Maar Alkmaar bleef trekken en twintig jaar later, in 1971, kon Jaap in Alkmaar een 
voormalige kruidenierzaak kopen en opende hij in de Langestraat hoek Koorstraat een 
juwelierszaak. 
Kinderen 

‘’Een prachtige locatie in het centrum van Alkmaar. 
Mensen kwamen in de zaak en hadden een idee voor een 
sieraad. Ik ontwierp het dan, maakte schetsen en gaf de 
mensen een offerte, zodat ze op voorhand wisten wat de 
kosten waren.’’ Juwelier Schagen ontving klanten uit de 
hele kop van Noord-Holland. Alkmaar telde op een 
gegeven moment wel meer dan twintig juwelierszaken. 
Geen derde generatie 
Theo: ‘’Daar waren ook hele kleine bedrijven bij. Ikzelf 
kwam in 1973 bij mijn vader in de zaak. Ik studeerde in die 
tijd op de horlogemakers vakschool in Rotterdam. Mijn 
ouders stopten met de zaak in 1987 en toen nam ik de 
zaak over. Tot oktober van dit jaar. Een derde generatie is 
er niet. Ik heb een dochter, maar zij heeft andere 
interesses. De zaak is verkocht aan Langerak uit Haarlem. 
Ik ben nog niet helemaal gestopt. Ik help de nieuwe 

eigenaar nog enkele dagen in de week met veel plezier.’’ 
Hoeverstaete 
  



  

In 2004 kwamen Jaap en zijn vrouw Jeanne terecht in een 
appartement in Hoeverstaete. Theo: ‘’Mijn moeder had 
medische problemen. Helaas overleed zij drie later. Mijn 
vader woont sinds die tijd alleen. Hij gaat iedere dag, 
zeven dagen per week richting de Brasserie voor een 
warme maaltijd. Mijn vader is 97 jaar en het gaat niet 
allemaal zo gemakkelijk. Ieder dag, klokslag zes uur, 
bezoek ik hem en help ik hem met het avondeten. Ik vond 
het geweldig dat hij tijdens het vijftig jarig jubileum nog 
even in de zaak was. Leuk was ook dat de nieuwe 
burgemeester van Alkmaar, Anja Schouten, nog even 
spontaan langskwam om ons te feliciteren.’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groots Alkmaar  
 
Groots Alkmaar is een online 
televisieprogramma gemaakt 
voor en door ouderen, met als 
doel mensen te activeren om al 
het moois dat Groots Alkmaar te 
bieden heeft te ontdekken en 
mensen elkaar te laten 
ontmoeten. Het programma is 
specifiek gericht op kunst, 
cultuur en natuur.  
  
De eerste uitzending is opgenomen in Bibliotheek Kennemerwaard en heeft als thema 
Nederland leest. Presentator Hugo Koeman ontvangt Esther Hoogendijk van Bibliotheek 
Kennemerwaard om te praten over 'De wandelaar' van Adriaan van Dis. Daarnaast 
schuift Bob Kiel aan om te vertellen over het boek dat hij schreef over Leeghwater. In 'De 
minuut van' worden drie oproepen gedaan tot activiteiten en natuurlijk is er een 
publieksronde!  
U kunt de aflevering bekijken via deze link (youtube) 
https://www.youtube.com/watch?v=C9Qt0SyMEwU 
Groots Alkmaar uploadt elke 1e donderdag van de maand een nieuwe uitzending,  
Voor meer informatie, de agenda tips van november of het bijwonen van de volgende 
opname: kijk op grootsalkmaar.nl  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C9Qt0SyMEwU
http://grootsalkmaar.nl/


  

Huis van de Wijk De Alkenhorst

Huis van de Wijk 
 

  
 

 
Wij bieden u een gezellige middag en de koffie/thee is 
gratis. 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

De Alkenhorst volgt de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. In 

verband met het aantal deelnemers moet u zich van tevoren opgeven. 

Dit kan via telefoon 072-3030090 of via e-mail info@dealkenhorst.nl.   

 

 Tijd:  14.00 uur – 16.00 uur 

 Locatie:  Huis van de Wijk ‘De Alkenhorst’ 
wijk Hoefplan  

 Kosten: 1 plankje   € 3,50 
2 plankjes € 5,50 
 

Hier kunt u de hele middag voor spelen. Dit zijn 
drie ronden. We sluiten af met een loting van € 1 
per lootje met een mooie prijs. 

      

 

Woensdag, 16 december 2020 
 

 

 
 
 
 
 



  

 
Een bijzonder Kerstconcert in de Vrijheidskerk 
Sinds een aantal jaren speel ik met veel plezier altviool in het 
Alkmaars Senioren Symfonieorkest. 
Vorig jaar kon ons Kerstconcert niet doorgaan omdat corona roet in 
het eten gooide. 
Dat was jammer, maar we zijn stug door blijven repeteren,  in de 
hoop dat het concert in 2021 wél door kon gaan.  
We zaten in lockdowns, oefenden thuis stug door, met huiswerkopgaven van onze 
dirigent Arno van Raaphorst, oefenden afzonderlijk met de blazers en de strijkers, 
hadden geen koffiepauzes en gingen slechts als het hoognodig was naar de wc.  Ook 
zaten we in grote gele cirkels, met al onze spullen om ons heen.  
Kortom het was een ongekende periode, waarin we elkaar weer eens op een andere 
wijze leerden kennen.  
 
Het bestuur en de dirigent zorgden er voor dat er contact bleef met elkaar, door ons 
Weekberichten te sturen, met huiswerk van de dirigent en bijdragen van de orkestleden. 
Dat dat succesvol was bleek uit het feit,  dat slechts een enkeling afhaakte en dat we er 
zelfs een paar nieuwe spelers bij kregen.  
Ons orkest heeft ongeveer 40 leden.  Het is een seniorenorkest en men kan lid worden 
vanaf de leeftijd van 55 jaar, maar de meeste orkestleden zijn toch wel rond de 70 (of 
nog ouder, want het orkest bestaat al héél lang, 54 jaar om precies te zijn, in 1967 
begonnen als ‘Alkmaars Bejaardenorkest’).  Zo komt het dat we ook een paar 
negentigjarigen in ons midden hebben, die de viool of de dwarsfluit nog altijd met 
enthousiasme bespelen.  
Twee weken geleden mochten we weer gezamenlijk repeteren, mits we onze QR-code 
konden laten zien.  En natuurlijk moesten we onze handen ontsmetten en zo veel 
mogelijk afstand houden.  We hadden weer koffiepauzes en waren allemaal heel blij dat 
we weer samen waren.  
We zijn er altijd  van uitgegaan dat ons Kerstconcert op 19 december door zou gaan. Dat 
leek nogal optimistisch, maar kijk………het gaat gebeuren, we geven ons Kerstconcert, 
hoera!! 
Jongstleden maandag kregen de orkestleden allemaal een aantal kaarten om te 
verkopen en daar doen we natuurlijk ons best voor, want wat is er mooier dan een volle 
Vrijheidskerk met een dankbaar publiek.   
Het concert belooft een bijzondere gebeurtenis te worden, want we spelen mooie 
muziek, het publiek mag de Kerstliedjes meezingen en we hebben twee geweldige jonge 
zangeressen die hun medewerking verlenen. 
De Vrijheidskerk aan de van Ostadelaan is niet zo ver van Hoeverstaete, dus wie weet 
zijn er onder u die het concert willen bijwonen.  In dat geval zorg ik voor kaartjes. Het 
concert begint om 3 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. 
Ik vond het leuk om iets te vertellen over ons mooie symfonie-orkest. We zijn weliswaar 
amateurs, maar we doen ons uiterste best om zo professioneel mogelijk te klinken en het 
allerbelangrijkste is toch,  dat we zo ontzettend veel plezier beleven aan het samen 
muziek maken.   
Hartelijke groeten van Emma Albers, Terborchhof 3E, tel. 0654990458   
 
N.B. Emma weet volgende week of het kerstconcert, wegens de verscherpte 
maatregelen, kan doorgaan.  
 



  

Namens de Huurdersvereniging, activiteitengroep, Habion, 
De Zorgcirkel en Adcase wensen wij u 
fijne kerstdagen en een heel goed en gezond 2022! 
 

 
 
Heeft u leuke info, nieuwtjes of ideeën voor de volgende nieuwsbrief? 
 
Laat het weten aan: 
 
Marian Leegwater  mac.leegwater@gmail.com 06 29 13 57 44 
Astrid Admiraal  a.admiraal@adcase.nl  06 86 81 92 99 
Robin Avis   r.avis@zzpsteunpilaar.nl  06 14 18 99 74 
 
  

mailto:mac.leegwater@gmail.com
mailto:a.admiraal@adcase.nl
mailto:r.avis@zzpsteunpilaar.nl


  

Weekoverzicht 

Maandag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
14.00 uur              Handwerkclub 
14.30 uur              Schilderworkshop  
 

 Avond  

Dinsdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
14.00 uur              Spelletjesmiddag 
16.00 uur              Borreluurtje (Kerst- en 
                             Nieuwjaarsborrel om 15.30 uur 

 Avond  

Woensdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
10.30-11.30 uur    Bloemenstal 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
13.30 uur              Knutselclub 
14.00 uur              Jeu de boules 
 

 Avond Resto van Harte   zie flyer 
 

Donderdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
 

 Avond  

Vrijdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
                   

 Avond  

Zaterdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
 

 Avond  

Zondag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
 

 Middag 12.00 uur              Warme maaltijd 
 
18 en 19 december Muziekactiviteit om 
14.30 uur                

 Avond  

 

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Kerstworkshop 
 

Woensdag 15 december om 13.30 uur of 
15.30 uur 

 
Voor €12,50 inclusief warme chocomel met slagroom of 
een kopje koffie/thee met wat lekkers 
 
Er is plek voor maximaal 25 deelnemers per keer. 
 
U kunt zich aanmelden via bijgevoegd antwoordstrookje. Wilt u deze voor maandag 
6 december in de brievenbus van de huurdersvereniging doen? 
 
 
*********************************************************************************************** 
Ik meld mij graag aan voor de kerstworkshop op woensdag 15 december 
 
 
Naam   ……………………………………………. 
 
Tijdstip  0 13.30 uur 
   0 15.30 uur 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.pinterest.com/kaylanvankrieke/kerst-bord/&psig=AOvVaw3rTE6IaHd4G1TPKQOiWy2J&ust=1606563285394000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjZw-jQou0CFQAAAAAdAAAAABAD

