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Beste Bewoners van Hoeverstaete,  
Voor u ligt al weer de nieuwste editie van Hoeverstaetus. We 
informeren u graag over: De huurdersverenging,  De Tuincommissie, 
Nieuwe bloemenman, Burendag, Weekoverzicht activiteiten. Wij 
wensen u veel lees plezierHuurdersvereniging Hoeverstaete 
 
Nieuwe samenstelling huurdersvereniging 
1 augustus 2022 is tijdens een extra ingeplande ledenvergadering positief 
gestemd over de nieuwe huurders vereniging. 
De nieuwe huurdersvereniging bestaat uit  

 
  Van links naar rechts: 

Kees v/d Korf, Jaap Tamis, Hans Bilaars, Theo Bakker  
Ineke Reekers, Marian Leegwater,  

Jeanny Wouters 
 
Er is een nieuwsbrief in de maak waarin meer informatie zal komen te staan 
over de leden van de huurders vereniging.  

Nieuwsbrief 

Jaargang 2022 

Nummer 3 



  

 
Tuincommissie 
Bloembollen gezocht 
De tuincommissie wil in het najaar 
bloembollen planten in de tuin, zodat 
deze bollen in het voorjaar kunnen 
gaan bloeien tot bloemen. 
Mocht u aan gratis bloembollen 
kunnen komen dan kunt u dit laten 
weten aan/ of inleveren bij Robin 
(huiscoordinator).  
Hulp is welkom 
Iedere maandagmiddag om 13.30 uur 
word er samen met de vrijwilliger Jan 
Vlaar in de tuin gewerkt door de 
tuincommissie, indien er bewoners zijn die het leuk vinden om in de tuin te 
werken, u bent van harte welkom om op maandagmiddag te komen helpen. 
U kunt zich melden bij Jan Vlaar.  
 

Sponsering 
De tuincommissie heeft nu en in de toekomst 
plannen om de tuin te verfraaien waar 
mogelijk, hiervoor is beplanting nodig. 
Beplanting kost geld en het afgelopen jaar 
heeft de tuincommissie binnen hun netwerk 
wat kunnen regelen, vaak was dit een 
eenmalige sponsering. Daarom is de 
tuincommissie op zoek naar andere sponsors.  
Wilt u iets sponsoren of heeft u iemand in u 
netwerk die iets wil sponseren in de vorm van 
financiën of beplanting dan kunt u zich melden 
bij Robin (huiscoordinator).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

Bord bij de Alkenhorst 
In 2021 zijn er op het terrein van de Hoeverstaete nieuwe bewegwijzings 
borden geplaatst, dit was ter vervanging van de oude borden die er stonden. 
Een bewoner van de Alkenhorst merkte op dat aan de linker kant van de 
alkenhorst een bord word gemist. 
Op 6 oktober 2022 zal hier alsnog een bord worden geplaatst. 
 
Klaverjassen leren 
Iedere donderdag middag om 14.00 uur is er een klaverjasclub actief in de 
brasserie van Hoeverstaete. De club is opzoek naar nieuwe leden. Mocht u 
willen mee spelen dan kunt u zich aanmelden bij Jaap Tamis, Terborchhof 
67.  
Kunt u niet klaverjassen maar wilt u dit graag leren of uitleg krijg hoe het 
gespeet word, neem dan contact op met Jaap Tamis, Terborchhof 67, hij zal 
met u kijken wat de mogelijkheden zijn om het te leren.  
 
Burendag 2022 
Zaterdag 24 september organiseert de 
Hoeverstaete samen met het huis van de wijk 
de Alkenhorst weer de jaarlijkse burendag. 
De burendag is tussen 13.00 en 16.00 uur, er 
is een markt met kleding, boeken en 
zelfgemaakte spullen.  
Er is koffie of thee met wat lekkers en er zijn 
diverse hapjes uit verschillende culturen te 
proeven.  U komt toch ook langs om u buren 
te ontmoeten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Energie besparingstips  
De energiekosten stijgen behoorlijk, daarom hierbij wat tips om energie te 
besparen.  
1. Zet de kachel iets lager. 

2. Een extra T-shirt en een graadje lager, 
scheelt gemiddeld €50,- per jaar. 

3. Ventileer regelmatig en voldoende. 
Vochtige lucht kost veel 
meer energie om te verwarmen. 

4. Douche zo kort mogelijk. Warm water 
kost veel energie. Hang een 
douchetimer op in de badkamer. 

 

Deze tips zijn er een aantal uit de vele 
tips die er zijn, deze beste tip is bewust te worden/ te zijn van het gebruik 
van energie, voor het klimaat en u eigen portemonnee, maar ook in verband 
met de servicekosten.  

 

 

Zomermaaltijd Caribisch in het huis van de wijk “de alkenhorst” 
Donderdag 29 september vanaf 17:00 
We organiseren weer een aantal zomermaaltijden en dit wordt de vierde. 
Een aantal vrijwilligers koken verschillende Caribische gerechten. Opgeven 
is nodig omdat we een maximum van 40 personen aanhouden en zodat de 
vrijwillige koks goed kunnen inkopen. 
De kosten zijn € 8,50 p.p. 
Opgeven kan via: info@dealkenhorst.nl 
 

 

Asperge maaltijd 
maandag 13 juni 
Op maandag 13 juni was 
er in de brasserie een 
asperge maaltijd 
georganiseerd door de 
eten en ontmoeten groep.  
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BBQ vrijdag 12 augustus 
Op vrijdag 12 augustus was 
er een gezellige barbecue in 
de brasserie. De tafels 
waren mooi gedekt, de 
brasserie gezellig 
aangekleed, het eten was 
heerlijk, ondanks de warmte 
die er was wegens de 
hittegolf waar we in zaten. 
 

 
In verband met de warmte 

heeft het team eten en 
ontmoeten ook regelmatig 

een pauze genomen. 
 
 
 
 
 
Warme dagen in Augustus 

 
Tijdens de warme dagen in augustus werd door bewoners van Hoeverstaete 
de verkoeling opgezocht.  
 



  

Nieuwe Bloemenman 
Vanaf 31 augustus 2022 is er 
een nieuwe bloemenman 
aanwezig in de centrale hal van 
gebouw de Vleugels. 
De bloemenman is de kreek 
bloemen uit Rijnsburg, hij is 
aanwezig van 09.30 tot 11.00 
uur.  Telefoonnummer is: 06-
23422498 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilligers gezocht: 
ontmoeting met cultuur! 
Gaat u soms op bezoek bij een museum, leest u weleens een prachtig boek 
of bezoekt u soms een galerij? Heeft u een brede interesse in cultuur 
(geschiedenis, kunst, poëzie, literatuur, fotografie, etc.)? En vind u het leuk 
om anderen te ontmoeten, om mooie, soms ontroerende, gesprekken te 
voeren? Meld u dan aan voor ‘Ontmoeting met cultuur’!  
 
Ontmoeting met cultuur 
Aan de hand van een gesprekstechniek kijken we samen naar diverse 
kunstwerken, foto’s, muziek, poëzie of andere vormen van cultuur. De 
gespreksleider bereid een kunstwerk voor, en samen gaan we aan de hand 
van grote platen kijken en praten over wat we zien, hoe we ons erbij voelen 
en waar het ons aan doet denken. Er ontstaan op deze manier de mooiste 
(fijne) gesprekken over heel uiteenlopende onderwerpen, en tegelijkertijd 
leert u ook nog! Locatie is de Hoeverstaete in Alkmaar, Hoefplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Wat vragen we van u? 
Om vrijwilliger te worden voor Ontmoeting met cultuur is het belangrijk dat u 
zelfstandig bent maar ook goed samen kan werken, interesse hebt in 
cultuur, overweg kunt met de computer om voorbereidingen te treffen, dat u 
gemakkelijk kunt kletsen met verschillende mensen, dat u open bent en dat 
u graag anderen een mooie ervaring wil bieden. U vormt samen met enkele 
andere vrijwilligers een groepje die Ontmoeting met cultuur gaan 
organiseren, voorbereiden en uitvoeren. Natuurlijk niet zomaar. De eerste 
drie sessies worden georganiseerd door de bibliotheek, daarna gaat de 
groep zelf aan de slag. Kennis van bijvoorbeeld kunstgeschiedenis is niet 
nodig. 
 
Nieuwsgierig geworden? 
Heeft u interesse om een lid te worden van het team ‘Ontmoeting met 
cultuur’, om mooie gesprekken te faciliteren met een cultureel randje? Meld 
u dan aan bij Amanda Wolters (Bibliotheek Kennemerwaard) via 
a.wolters@bknw.nl of telefonisch via 06 270 14 991 (bereikbaar op 
maandag, dinsdag en donderdag).  
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Verduistering en de straten vegen 
Door Yvonne Pattché 
 
Na bedreigingen tegen de hele westerse en vooral Nederlandse 
zakenwereld begon de gedwongen uittocht uit Indonesië in december 1957 
met achterlating van huis en haard. Meer dan 700 Nederlandse bedrijven 
zijn in de vroege dagen van december 1957 overgenomen.  Uitzonderingen 
waren voorlopig o.a. Shell en de NHM (de voorloper van de ABN-AMRO). 
Shell omdat de jonge republiek erachter kwam dat ze wel de inkomsten 
nodig hadden, maar zelf niet over de kennis beschikten om de industrie 
weer op te bouwen na de Japanse bezetting. De NHM omdat deze nog 
onontbeerlijk was voor het geldverkeer met het buitenland. Pas op 27 
december 1958 nam het Indonesische parlement de wet aan op grond 
waarvan de overgenomen bedrijven eigendom van de Indonesische staat 
werden. 
 
In deze periode werden de vrouwen en kinderen van o.a. deze twee 
bedrijven uit voorzorg naar Nederland geëvacueerd om in de tweede helft 
van 1958 weer voor een tijdje terug te mogen keren. In Kebajoran (een 
stadsdeel van Djakarta) waar de meesten van de nog overgebleven of 
teruggekeerde Europeanen woonden werd een Nederlandse lagere school 
door deze bedrijven opgericht, oudere kinderen zaten op internaten in 
Nederland. 
 
Wij maakten er in deze situatie, voor hoelang het ook mocht duren, maar het 
beste van. Het sociale leven stond weliswaar stil, maar het ergste was dat er 
een groot tekort was aan rijst en petroleum om te koken en wat er was, werd 
onbetaalbaar vooral voor de lokale bevolking. De winkels waren leeg op wat 
lokale producten na. Er heerste armoede en honger. 
 
Nog geen jaar na de grote uittocht van de buitenlanders dreigde ook een 
groot tekort aan elektriciteit in de hoofdstad Djakarta (sinds 1972 “Jakarta”). 
Het Indonesische gouvernement was echter heel vindingrijk. President 
Soekarno verklaarde dat in verband met een (gefingeerde) te verwachten 
oorlogsdreiging van Maleisië er langdurige verduisteringen geoefend 
moesten worden, die ook streng gecontroleerd werden. Dat betekende dat 
om de andere dag de helft van deze miljoenenstad van 6 uur ‘s avonds tot 6 
uur ‘s morgens zonder elektriciteit zat. In de tropen is het vanaf 18.00 uur 
vrijwel meteen donker. Daarom moesten we vroeg klaar zijn met het 
avondeten. Daarna zaten we dan zelfs zonder kaarsje op het iets koelere 
terras tot we naar bed gingen. De muskieten verdreven we met de rook van 
groene spiraaltjes die we om de hals van bierflessen hingen. Deze 
zogenaamde alarmsituatie werd een krap jaar volgehouden. 



  

 
Nauwelijks van het elektriciteitsprobleem bijgekomen was er inmiddels een 
ander nijpend probleem ontstaan. De totaal vervuilde metropool had geen 
geld meer voor straatvegers. Op straffe van hoge boetes kwam daarom een 
nieuwe order: Ieder maar dan ook ieder vervoersmiddel dus niet alleen 
auto’s, maar ook bussen, trams, betjahs (een soort fietstaxi voor twee 
personen) en fietsen moesten voorzien zijn van een bezem en een bamboe 
mand in de vorm van een grote schep. In de ochtendspits om 07.15 uur 
begon de sirene te loeien. Het verkeer moest stoppen terwijl de politie erop 
toezag. Iedereen moest uitstappen, de mand en de bezem pakken en een 
stukje straatvegen tot de sirene een kwartier later weer ophield. Het in de 
tropische temperatuur in stofwolken opgeveegde vuil werd snel in de goten 
langs de wegen gedumpt voordat je weer verder kon rijden. Gelukkig waren 
diegenen die een extra overhemd bij zich hadden om op kantoor te 
wisselen. Helaas verstopten de goten door deze acties nog erger dan ze al 
waren. Het gevolg was dat de straten tijdens de zware tropische buien in de 
regentijd wel rivieren leken. Soms stond het water wel 30 cm hoog.  
 
In oktober 1960 vertrokken de laatste Nederlandse gezinnen opgelucht en 
soms ook weemoedig naar hun thuisland voor verlof (eens in de zes jaar 
hadden toen veel werknemers bij het bedrijfsleven het recht samen met hun 
gezinnen een half jaar tot een jaar verlof in Europa door te brengen) met 
aansluitend een nieuwe overplaatsing naar een ander land met weer andere 
belevenissen. 
 

Jakarta 1958 - 1960 

Yvonne Pattché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ouderenadvies 

Langer zelfstandig én veilig blijven 
wonen, dat gaat beter wanneer u advies en praktische hulp achter de hand 
heeft. De sociaal werkers van MEE & de Wering wijzen u graag de weg. 
Voor ouderen zijn er veel regelingen en diensten beschikbaar. 
 

De sociaal werker (ouderenadviseur) kan u hierin wegwijs maken en samen 
met u nagaan wat voor u van belang is. Wilt u weten wat er voor u mogelijk 
is of heeft u advies nodig rondom uw zelfstandigheid en veiligheid? Neem 
dan contact met ons op via tel. 088 - 0075 000 tussen 09.00-12.00 uur. U 
kunt bij ons langskomen, maar onze ouderenadviseurs kunnen ook bij u op 
huisbezoek komen. 
 

Wat doet de ouderenadviseur samen met u?  
 

• Hij/zij luistert naar uw verhaal;  
• helpt uw vragen of problemen duidelijk te krijgen;  
• brengt samen met u in kaart wie er in uw omgeving is die u kan helpen;  
• informeert en adviseert u over een aanmelding bij de Gemeente Alkmaar 
WMO;  
• zoekt samen met u naar oplossingen; • bemiddelt tussen u en instanties. 
 

U kunt ook terecht voor informatie en advies over:  
 

• zelfstandig wonen met en zonder zorg;  
• uw administratie;  
• financiële problemen en bij het beheersen van (beginnende) schulden;  
• hulpmiddelen, vergoedingen en eigen bijdrages;  
• activiteiten in uw wijk of buurt;  
• internet- en computergebruik;  
• maaltijden en sociale eettafels;  
• personenalarmering; 
• vervoer en mobiliteit. 
 

MEE & de Wering Alkmaar 

Hertog Aalbrechtweg 18 
1823 DL Alkmaar 

Postadres: 
Postbus 230 
1800 AE Alkmaar 

Tel. 088 - 0075 000 , info@meewering.nl 

mailto:info@meewering.nl


  

Weekoverzicht activiteiten Hoeverstaete 

Maandag Ochtend 09.30-10.30 uur    Gym 
09.45-11.00 uur    Koffiecorner 

 Middag 12.00 -13.00 uur   Restaurant open 
14.00 uur              Handwerkclub 
14.30 uur              Schilderworkshop  

 Avond  

Dinsdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 

 Middag 12.00 -13.00 uur   Restaurant open 
14.00 uur              Spelletjesmiddag 
16.00 uur              Borreluurtje 

 Avond   

Woensdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 
09.30-11.00 uur    Bloemenstal 

 Middag 12.00 -13.00 uur   Restaurant open 
13.30 uur              Knutselclub 
14.00 uur              Jeu de boules 

 Avond Resto van Harte, vanaf 17.30 uur 
inloop 

Donderdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 

 Middag 12.00 -13.00 uur   Restaurant open 
14.00 uur            Klaverjassen 

 Avond  

Vrijdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 

 Middag 12.00 -13.00 uur   Restaurant open                   

 Avond  

Zaterdag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 

 Middag 12.00 -13.00 uur   Restaurant open 

 Avond  

Zondag Ochtend 09.45-11.00 uur    Koffiecorner 

 Middag 12.00 -13.00 uur   Restaurant open 
 
Muziekactiviteit, data zie overzicht in 
de lift 
 

 Avond  

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


