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

• Het vertrek van Astrid Admiraal 

• De komst van Carola van den Berg 

• De huurdersverenging  

• WonenPlus 

• NL doet  

• Diverse oproepen 

• Weekoverzicht 
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Kwartiermaker Astrid Admiraal heeft het stokje overgedragen aan 
Carola van den Berg 
Vrijdag 28 januari stond in het teken van het afscheid van Astrid Admiraal. 

Astrid was vanaf januari 2020 aangetrokken om samen met de 

huurdersvereniging, De Zorgcirkel, Habion en Adcase de woon- en 

leefgemeenschap Hoeverstaete verder vorm te geven. Astrid heeft het 

stokje overgedragen aan Carola van den Berg die nu 1 à 2 dagen per week 

de mogelijkheden voor een Liv inn in Hoeverstaete onderzoekt.    

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Voorstellen Carola 
Met een aantal van u heb ik al kennis mogen maken 
tijdens het koffie uurtje, borrelmomentje of toevallig op 
de gang. Sinds een klein maandje ben ik in 
Hoeverstaete begonnen om samen met gemotiveerde 
bewoners, de huurdersvereniging en de diensten 
(zorg, kapper etc) de mogelijkheden voor een Liv inn 
te onderzoeken. Ik ben in ieder geval 1 dag in de 
week op locatie maar probeer er 2 dagen per week te 
zijn. Dat zal dan op dinsdag en/of donderdag zijn. 

Naast Hoeverstaete werk ik ook bij Liv inn in Hilversum en ben ik in dienst 
van Habion de eigenaar van het pand Hoeverstaete. Habion heeft haar 
hoofdkantoor in Utrecht en daar ben ik af en toe ook voor overleg aanwezig. 
Ik woon al meer dan 25 jaar in Huizen (’t Gooi) samen met mijn man en drie 
kinderen. Samen hebben wij 1 zoon Miguel en 2 dochters Carmen en 
Gabriela. Onze zoon is net afgestudeerd en wil zijn vleugels uitslaan richting 
Chicago. De meisjes studeren nog en wonen nog thuis. Erg gezellig. 
Wandelen, lezen, koken en reizen zijn mijn grote passie.  
Mocht je vragen hebben of een leuk initiatief, ik ben te bereiken op: 06-
82062186 of per mail c.vandenberg@habion.nl. 
 
Huiscoördinator Hoeverstaete  
De Huiscoördinator in uw wooncomplex is Robin Avis, 
Robin is op de volgende dagen aanwezig. 
Maandag:    09:00 - 16:00 * 
Woensdag:   09:00 - 16:00 
Donderdag:   09:00 - 16:00 
*spreekuur op maandag van 11.00 – 12.00 uur. 

 
  Robin is op deze dagen te bereiken op 06-14189974 of    
  r.avis@zzpsteunpilaar.nl  
 
 
Klaverjas club 
Jaap Tamis, Terborchhof 67 is op zoek naar klaverjassers. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Jaap Tamis. Jaap woont op 
nummer 67 in de Merel.  
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Oproep nieuwe leden huurdersvereniging 
In 2022 wil het bestuur van de huurdersvereniging Hoeverstaete uitbreiden 
naar 7 leden, dit zodat de taken meer verdeeld kunnen gaan worden. 
Daarom zijn we op zoek naar bewoners van Hoeverstaete die iets willen 
betekenen voor het bestuur van de huurdersverenging. De 
Huurdersvereniging is, zoals u tijdens de laatste ledenvergadering heeft 
kunnen zien, een nieuwe weg ingeslagen met veel nieuwe activiteiten en 
een zeer verfrissende aanpak. Ervaring in een huurdersvereniging is niet 
vereist. Meer informatie vindt u binnenkort in uw brievenbus. 
 
Mocht u nu al meer informatie willen dan kunt u zich melden bij Robin Avis 
Huiscoördinator, dit in verband met de tijdelijke afwezigheid van Marian 
Leegwater (voorzitter huurdersvereniging).    
 
Oproep schoonmaakteam Brasserie 
De coronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld en de brasserie wordt 
weer volop gebruikt door diverse gebruikersgroepen. 
Deze groepen houden zelf na gebruik van de brasserie de ruimte schoon. 
Echter zijn er ook schoonmaakwerkzaamheden die periodiek gedaan 
moeten worden. Voor het oppakken van deze schoonmaakwerkzaamheden 
zijn we op zoek naar een groepje bewoners die bijvoorbeeld 1 keer per 
maand deze werkzaamheden willen oppakken.  
Hoe, wat en wanneer zal met het groepje bewoners die zich hiervoor 
beschikbaar hebben gesteld worden afgestemd.  
Als u hier graag aan mee wilt werken, kunt u dit melden bij Robin Avis, 
huiscoördinator.  
 
Oproep bewoners voor brandmelding 
De gebouwen de Vleugels, de Merel en de Zwaluw zijn voorzien van een 
brandmeldinstallatie. Bij ontwikkeling van rook in u woning gaat het 
brandalarm af. Bij loos alarm komt er een beveiligingsbedrijf om het 
brandalarm te resetten, zodat onder andere de sirene uit wordt gezet . Het 
kan soms even duren voordat het beveiligingsbedrijf er is. Een aantal 
bewoners zijn dan ook geïnstrueerd om het brandalarm te resetten, zodat 
het geluid van het brandalarm eerder kan stoppen. Voor iedereen wel zo 
prettig. Voor dit groepje zijn we nog op zoek naar een aantal bewoners die 
hier iets in willen betekenen. Lijkt u dit wat of wilt u hier meer over weten 
neem dan contact op met de huiscoördinator.  
 
 
 
 



  

Oproep bewoner voor vlaggen protocol 
Vanuit de huurdersvereniging zijn we op zoek naar een bewoner of 
bewoners die het landelijke en lokale vlaggenprotocol (wanneer welke vlag 
opgehangen dient te worden) in de gaten wil houden.  
Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Robin Avis, 
huiscoördinator.  
 
NL doet 12 maart 
Op zaterdagmiddag 12 maart hebben een aantal bewoners 6 steigerhouten 
planten bakken (bouwpakketten) met elkaar in elkaar gezet. Tijdens deze 
NL doet middag waren en diverse enthousiaste toeschouwers aanwezig die 
zich spontaan aanboden om de plantenbakken meteen te beitsen. Zo waren 
aan het einde van de middag de plantenbakken gereed om bij de diverse 
entrees neer te zetten. Maandag 14 maart zijn de planten bakken gevuld 
met worteldoek en aarde. Nu alleen nog vullen met planten en bloemen, 
waarschijnlijk is dit bij het rondgaan van deze nieuwsbrief inmiddels gedaan.  
 

    

   
 
 
 



  

Oproep gratis beplanting of tuin gereedschap  
De tuincommissie Hoeverstaete is enthousiast bezig met de invulling van de 
tuin. Een deel van de tuin dient opnieuw beplant te worden, de 
tuincommissie is hiervoor op zoek naar gratis beplanting.  
Heeft u of kent u iemand die dit kan verzorgen, neem dan contact op met 
Robin Avis, huiscoördinator. Ook is tuingereedschap welkom.  
 
Verzoek om geen brood uit het raam te gooien 
Bij deze verzoeken wij alle bewoners om geen brood of ander etenswaren 
uit het raam te gooien. Dit trekt namelijk meeuwen en ongedierte aan, wat 
overlast veroorzaakt voor uw medebewoners.  
 
Nieuwe bewoners? 
Om een goede leefgemeenschap te bouwen is het van belang om een 
goede mix van mensen met en zonder zorg te hebben. Kent u mensen die 
hier graag willen wonen en een bijdrage willen leveren aan de 
leefgemeenschap? Wijs hen vooral door naar Van der Linden, afdeling 
verhuur via het telefoonnummer 088 – 533 00 00. 
Van der Linden staat u te woord en checkt de criteria die gelden voor 
sociale huurwoningen en vrije sectorwoningen. 
 
Reparatieverzoeken en storingsmeldingen  
Als u een reparatieverzoek of een storing heeft, neemt u direct contact op 
met het onderhouds- bedrijf, dit is: IJbouw, te bereiken via telefoonnummer: 
020 - 48 646 57. 
U kunt uw reparatie of storing doorgeven tussen 8.30 uur - 17.00 uur, van 
maandag tot en met vrijdag. Voor spoedmeldingen zijn zij 24 uur per dag, 7 
dagen per week bereikbaar op dit telefoonnummer. Mail adres IJbouw: 
habion@ijbouw.nl 
 
Huur- en woonzaken 
Voor alle overige zaken kunt u terecht bij onze vastgoedmanager:  
Van der Linden Vastgoedmanagement. 
088-5330000 
Vastgoed@vanderlinden.nl 
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WonenPlus Alkmaar werkt met betrokken vrijwilligers voor bewoners 
in de buurten van Alkmaar West en Zuid. 

De gemeente Alkmaar is onder andere voor 
zorg en welzijnsorganisaties opgedeeld in drie 
grote gebieden. Een daarvan is Alkmaar West 
en Zuid.  
Daniëlla IJsveld is voor WonenPlus Alkmaar 
een van de drie gebiedsconsulenten. Zij is op 
latere leeftijd maatschappelijk werk gaan 
studeren en werkt al sinds 2005 bij WonenPlus.  

  
 
WonenPlus Alkmaar is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg, die zich richt op het ondersteunen van kwetsbare mensen, 
zoals ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken. 
Wanneer iemand geen aanspraak kan maken op een eigen netwerk en 
bepaalde dingen zelf niet meer kan, komt WPA in beeld. Men kan al 
abonnee worden voor € 2,- per maand. 
Het doel is dat men zo lang mogelijk op een prettige wijze thuis kan blijven 
wonen. Bij de diensten ligt het accent op het bieden van incidentele hulp. 
Desgewenst is meer structurele ondersteuning mogelijk.                                                                                
 
In Alkmaar West en Zuid zijn er momenteel ruim 60 vrijwilligers die zich 
hiervoor inzetten. Het betreft hulp die niet (meer) door professionals wordt 
geleverd. 
Het gaat veelal om praktische hulp, zoals kleine klusjes in en rondom het 
huis, hulp bij de boodschappen, digitale ondersteuning, hulp bij het invullen 
van belasting papieren, bij incidenteel vervoer, etc.  
Daarnaast worden en ook enkele gezamenlijke activiteiten aangeboden, 
zoals een “samen winkelen” programma of deelname aan een 
gespreksgroep, waar zelf ingebrachte thema’s aan bod komen. 
 
Middelpunt van onze organisatie is het (telefonische) servicepunt dat door 
vrijwilligers gerund wordt. Dagelijks koppelt men daar de vragen van 
abonnees aan de vrijwilligers. Ook verstrekken zij informatie en/of advies. 
Als de vraag te zwaar is of de klus te groot dan verwijst men door naar 
professionele organisaties.                                                      
De vrijwilligers zijn goed opgeleid en denken klantgericht. Zij worden 
ondersteund door een professionele consulent zoals Daniëlla. 
 
Nieuwe abonnees krijgen een huisbezoek voor een nadere kennismaking en 
de actuele hulpvraag wordt dan ook besproken. 



  

 
Tevens is men bij WonenPlus Alkmaar altijd op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers die iets voor hun buurtgenoten kunnen betekenen.  
Ook als je je niet vast wil verbinden als vrijwilliger kun je je aanmelden voor 
het doen van  eenvoudige burenhulp. Iets kleins doen voor een buur kan 
namelijk van enorme grote betekenis zijn voor de ander. Ook versterkt de 
hulp dicht bij huis de sociale verbondenheid in de wijk. 
  
Daniella is met regelmaat te vinden in de ochtend in 
wijkcentrum de Alkenhorst, waar u terecht kunt met uw 
vragen.  
 
Graag tot ziens! 
 
 
 
Nieuws van Huis van de wijk de Alkenhorst 
14 april is er een workshop Loesje posters maken, kosten € 5 pp inclusief 
koffie en de tijd van 14:00 tot 16:00 
19 april bingo van 14:00 tot 16:00 uur  
8 april Keezen van 19:30 tot 22:00 
elke week op dinsdagmiddag kleuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
        

 

Odensehuis Alkmaar is een informatie- en ontmoetingsplek voor mensen met 

geheugenproblemen, beginnende dementie, hun familie of vrienden en alle 

belangstellenden.  

 

Sinds oktober 2021 is het Odensehuis geopend in wijkcentrum de Alkenhorst.  

Een kleine, vaste groep bezoekers heeft daar wekelijks een fijne ochtend, 

samen met hun mantelzorgers en een aantal vrijwilligers. Bewoners uit 

Alkmaar met geheugenproblemen of beginnende dementie zijn ook daar van 

harte welkom, met of zonder hun mantelzorger.  

Een praatje, koffie drinken, een spel, muziek, waar behoefte aan is, is 

mogelijk.  

Inmiddels zijn er in Alkmaar al 3 locaties waar men terecht kan en waar dus 

een Odensehuis is geopend. In de Oever in Oudorp en in de Mare Nostrum in 

Alkmaar Noord. 

  

Op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in wijkcentrum De Alkenhorst, 

Schelfhoutlaan 4 in Alkmaar.  U bent van harte welkom om eens aan te 

schuiven. 

 

Aanmelden of meer weten 

Daniëlla IJsveld, contactpersoon, locatie De Hoef tel. 06 30261821 

 
 



  

 

 
 
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  
Carola van den Berg c.vandenberg@habion.nl 06- 8206 2186 
Robin Avis r.avis@zzpsteunpilaar.nl 06-14 18 99 74 
 
 

tel:06%208206%202186


  

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 

 Avond 19.30 uur            Zanggroep 

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 Wekelijks: Resto van Harte, vanaf 
17.30 uur inloop, start medio April 
2022 weer 

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 
Muziekactiviteit, data zie overzicht 

 Avond  

 
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. 
  
 


