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Het recreatieschap Geestmerambacht heeft een zeer uitgebreide visie 
ontwikkeld op de toekomst van natuur- en recreatiegebied 
Geesterambacht en dit neergelegd in een beleidsplan voor de 
komende tien jaar. Daarin wordt gesproken over de volgende 
ambities: 1. De natuurwaarden in het gebied verder verhogen. 2. 
Recreatieve en toeristische voorzieningen vernieuwen en 
uitbreiden. 3. Ruimte voor nieuwe initiatieven, belevingen en 
hoogwaardige horeca.     

We lezen verder in dit plan: “We 
leven in een 24-uurs economie en 
het hele jaar rond open zijn 
wordt daarbij dan ook de stan-
daard”. En ook: ingericht zijn op 
landschapsbeleving en rust, en 
mogelijkheden voor vrijetijdsbe-
leving, allerlei vormen van horeca 
en verblijfsarrangementen. En dit 
vooral bedoeld voor ‘levensgenie-
ters, die actief en sportief willen 
recreëren’. Het recreatieschap 
geeft op haar website toe, dat een 
en ander ook is ingegeven door 
financiële motieven; ze lijden elk 
jaar één miljoen euro verlies op 
de exploitatie en onderhoud van 
het gebied.                                                                                                              

Wat houdt dit nu praktisch in 
voor de vele mensen uit Alkmaar-
Noord en omgeving die het 

natuurgebied in de toekomst 
willen blijven bezoeken. Welnu, 
aan de zuidkant (en de noord-
kant) zal de huidige horeca 
volgens de concept-visie moeten 
wijken voor een vergader-/con-
gresruimte met flexwerkplekken, 
in combinatie met een paviljoen, 
een landgoedhotel en een over-
dekte parkeerplaats met zonne-
dak. Aan de noordkant staat een 
beachpark ingetekend; daar 
komen een groot restaurant en 
outdooractiviteiten, zoals het ver-
huren van kano’s en zeilboten, 
een tokkelbaan, hindernispar-
cours door het bos en een klim-
wand. Ook het evenemententer-
rein waar bijvoorbeeld een 
festival als Indian Summer wordt 
gehouden, zal worden uitgebreid.     
                                                                        
Nu zal het u waarschijnlijk niet 
verbazen dat er mensen zijn die 
vraagtekens zetten bij de wense-
lijkheid van zo’n metamorfose in 
dit bij uitstek unieke natuurge-
bied. In 2015 is de Stichting 
Bescherm de natuur in het 
Geestmerambacht opgericht. 
Voorzitster Tiny Zandbergen stelt 
dat de stichting onverkort voor 
uitbreiding van natuurwaarden in 
dit gebied gaat. En dat de plannen 
van het recreatieschap daar haaks 
op staan. ‘Waarom niet gekozen 
voor het creëren en in stand 
houden van waardevolle natuur 
door aangepast beheer in plaats 

Grootse plannen 
Geestmerambacht!                                    

Vacature journalist 
Wijkkrant Alkmaar Noord

De wijkkrant zoekt mensen voor de (vrijwillige) functie van journalist. 
Opleiding is niet nodig, schrijfervaring of enthousiasme voor schrijven 
wel. Het gaat om het schrijven van één of meer artikelen per maand 
over interessante zaken en/of mensen in het gebied Alkmaar Noord. 
Het kan gaan om een interview of een verslag van een gebeurtenis. De 
werkzame uren zijn afhankelijk van het aantal artikelen dat je schrijft. 
Dit mag je zelf invullen. Bij één artikel per maand neemt het ongeveer 
4 uur in beslag. Wil je deel uitmaken van het enthousiaste redactieteam 
van Wijkkrant Alkmaar Noord? Neem dan contact op via redactiewijk-
krantakn@gmail.com. Bel voor meer informatie met Monique Hodde, 
telefoon 06 11268771.

van dit grootschalige economi-
sche verdienmode?l’. Ze vraagt 
zich ook af in hoeverre deze ont-
wikkeling valt te rijmen met het 
streven naar meer duurzaamheid 
en biodiversiteit in het gebied. 
Waar ze benieuwd naar is hoe de 
mensen hierover denken, bijvoor-
beeld de lezers van deze wijk-
krant. Als u hierover een mening 
wilt geven aan het recreatieschap, 
wordt dit zeer op prijs gesteld. 

Uiteraard willen ze graag weten 
hoe over deze Visie in brede 
kring  wordt gedacht. Het email-
adres van het recreatieschap is: 
info@geestmerambacht.nl en 
graag een kopietje hiervan naar 
de stichting: info@adventure-
parkgeestmerambacht.nl.                                    
        

                           
Tekst: John Fokke

Kinderen speuren in de 
Week van Lezen en 

Schrijven
7 t/m 13 september Week
 van Lezen en Schrijven

Kom in actie tegen 
laaggeletterdheid 

NovaLuta uit Alkmaar, neemt 
dit jaar deel aan de themaweek 
in Alkmaar. Wij helpen mensen 
die schulden hebben naar een 
financieel gezonde toekomst.

NovaLuta organiseert in deze 
week, in samenwerking met 
Bibliotheek Kennemerwaard, 
(Gasthuisstraat 2) een speurtocht 
door de binnenstad van Alkmaar. 
Tijdens deze speurtocht gaan kin-
deren, eventueel met ouders, op 
zoek naar letters. Met deze letters 
mogen de kinderen een kunst-
werk naar eigen idee maken en 
kunnen hier dan leuke prijzen 
mee winnen. De kunstwerken 
kunnen tot 1 oktober 2020 inge-
leverd worden bij de bibliotheek 
aan de Gasthuisstraat. 

In Nederland hebben 2,5 miljoen 
volwassenen moeite met lezen, 
schrijven en/of rekenen. Vaak 
hebben zij ook moeite met 
omgaan met bijvoorbeeld een 
computer of mobiele telefoon. 
Dit heeft grote gevolgen. Het 
maakt mensen kwetsbaar, minder 
zelfredzaam, minder sociaal 
actief en minder gezond dan 
geletterde mensen. Van maandag 
7 tot zondag 13 september 2020 
organiseert Stichting Lezen & 
Schrijven daarom de Week van 
Lezen en Schrijven (voorheen 
Week van de Alfabetisering).

Voor informatie kunt u bellen 
met NovaLuta 072-8200318 of 
mailen naar info@novaluta.nl
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Bewonersonderneming

NIEUWS EN ACTIVITEITEN IN WIJKCENTRUM MARE NOSTRUM

Contactgegevens
Wijkcentrum Mare Nostrum
Adres:
Arubastraat 2
1825 PV Alkmaar
T: 072-5622100
E: info@wcmn.nl
www:wijkcentrummarenostrum.nl

Gebiedsregisseur:  
Peter Oosterhof
Telefoonnummer: 14072

De Wijkagenten van de Mare
Spreekuur is dinsdag in Mare Nostrum 
10:00-11:00 uur.
Voor wijkgerichte vragen kunt u bellen 
naar: 0900-8844 en bij spoed: 112

Alkmaars Talent 2020
Dit jaar vindt de 4e editie plaats van 
Alkmaars Talent! Alkmaars Talent is 
dé talentenjacht voor Alkmaar en 
omstreken voor kinderen van 6 t/m 18 
jaar. De voorrondes vinden op 24, 25 
en 31 oktober plaats op verschillende 
plekken in Alkmaar, waaronder ook 
hier in De Mare, bij Wijkcentrum 
Mare Nostrum.

De jury bestaat uit professionals uit het 
vak. Dit jaar zijn dat Bram van Oers, 
Kim de Boer, Stephanie Klaver, 
Stephanie Kramer, Otto de Jong en 
Amanda Muller. De winnaars krijgen 
een cheque ter waarde van € 500,-. Dit 
bedrag kunnen zij gebruiken om hun 
talent nog verder te ontwikkelen.

Kun jij goed zingen, dansen, muziek 
maken, rappen of jongleren? Doe dan 
mee, alles mag! Je kunt alleen deelnemen 
aan Alkmaars Talent, maar dit mag ook 
in een groep van maximaal 8 personen. 
De halve finale vindt plaats bij Theater 
de Vest en de finale in de grote zaal van 
Podium Victorie op 29 november.

Meer informatie vind je op www.alk-
maarstalent.nl. Hier kun je je ook 
inschrijven.

TulpHulp
TulpHulp is een gezamenlijk initiatief 
van welzijns- en zorgorganisaties. 
TulpHulp is bedoeld voor bewoners, 
die in deze coronatijd hulp kunnen 
gebruiken, maar het lastig vinden 
hierom te vragen. 

Het doel van het project is het naar 
boven halen van verborgen hulpvragen 
door een persoonlijk gesprek en een sti-
mulerende campagne. We willen graag 
de drempel om hulp te vragen verlagen. 
Op deze manier kunnen we ook de digi-
taal niet-vaardigen beter bereiken. 

Vrijwilligers en professionals gaan letter-
lijk langs de deur om te vragen hoe het 
gaat. Daarbij maken zij een praatje en 
laten een TulpHulp-kaart achter met 
gegevens van organisaties waarop bewo-
ners een beroep kunnen doen. Bewoners 
kunnen de kaart ook achter hun raam 
zetten, zodat een oplettende buur bij 
hen aan kan bellen en vragen wat hij/zij 
kan doen. 
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dereen van 6 t/m 18 jaar! 

DOE JIJ MEE AAN 
ALKMAARS TALENT 

2020?

2020

ALKMAARSTALENT.NL

Voorrondes
24, 25 en 31 oktober 2020 

Finale in 
Podium Victorie

29 november 2020

Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM. 

 Mare Nostrum zoekt per direct vrijwilligers die de beroepskrachten (sociaal-
-cultureel werk/horeca) van Mare Nostrum ondersteunen.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit : 
• Assisteren bij sociaal-culturele activiteiten
 zoals: Kidsfun, Seniorenochtenden
 Vrouwenochtenden, buurtbakkie ... enzovoort
• Ko�e en thee zetten;
• Helpen bij het sociaal eetcafé;
• Helpen achter de bar;
• Schoonmaakwerk;
• Zalen in orde maken.

Werktijden in overleg: 
Meestal lukt het om werktij-
den en je beschikbaarheid op 
elkaar af te stemmen.
Mare Nostrum biedt je een 
gezellige werkomgeving en 
een vrijwilligersvergoeding. 
Daarbij maak je je nuttig 
voor wijk en buurt en  
ontmoet je buurtgenoten!
Als je geïnteresseerd bent neem dan contact op met Kasper Grandiek,  bedrijfsleider,
Telefoonnummer 072-  56 22 10 0 / 06-22 54 44 44, of stuur een mailtje naar
bedrijfsleider@wcmn.nl

Wij zien je reactie graag tegemoet.

Mare Nostrum, Arubastraat 2  1825 PV Alkmaar

Bewonersonderneming

Tekenen doe je zo......

van september weer in de Mare Nostrum

dinsdag middag van 13.30 - 15.30 u.

Kosten € 40,- voor 4 lessen
Wil je eerst eens komen kijken en meedoen? 
Dat kan ook!
Geef je wel op via 06-43441658 
of info@atelierdominique.nl
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C o l o f o n Informatiepunt Voor 
Mekaar Daalmeer en 
Cliëntondersteuning op 
locatie   
Wat is Voor Mekaar? 
Voor Mekaar Daalmeer samenwerkingsver-
band met onder andere een laagdrempelig 
informatiepunt voor de inwoners van 
Daalmeer en omstreken. Hier kan jong en 
oud terecht met allerlei vragen op het gebied 
van welzijn, zorg, voorzieningen en sociale 
wet- en regelgeving. Iedere woensdag- en 
donderdagochtend van 09.00-12.00 uur zijn 
wijkbewoners van Daalmeer en omstreken 
meer dan welkom met al hun vragen. 

We doen het samen 
Vrijwilligers en professionals zitten voor u 
klaar om samen met u een oplossing te 
zoeken en u zo nodig naar de juiste instantie 
warm door te verwijzen direct op locatie. De 
geschoolde vrijwilligers van Voor Mekaar zijn 
het eerste aanspreekpunt met ondersteuning 
van Lynn Goesinne en Amber Supèr. Beide 
sociaal pedagogische hulpverleners en werk-
zaam bij Wijkcentrum Daalmeer. 

Welke vraag? Iedere vraag! 
U kunt dus met al uw vragen bij ons terecht. 
Is uw vraag en de eventuele ondersteuning 
licht? Dan staat er een goed geschoolde vrij-
williger voor u klaar. Bijvoorbeeld bij het niet 
begrijpen van een brief, het aanvragen van 
uw DigiD, het maken van een afspraak online 
of hulp bij het invullen van het 
Mantelzorgcompliment. Is de vraag specialis-
tischer en daarmee de ondersteuning inten-
siever? Dan kunt u terecht bij een van de pro-
fessionals van de aangesloten organisaties 
bijvoorbeeld van Humanitas Noord-
Kennemerland en MEE & de Wering. 
Binnenkort zal ook WonenPlus hierbij 
aansluiten. 

Maak kennis met de professionals 
De sociaal werkers van MEE & de Wering, 
Peter en Kimberley, staan ieder donderdag 
voor u klaar bij vragen over zorg en opvoe-
den, onderwijs, welzijn, wonen, schulden of 
werk en inkomen. Zij kijken samen met u 
naar wat voor u het beste is, zodat u uitein-
delijk zelf uw keuze kunt maken. 

Peter: “Wij hebben veel ervaring met 
mensen die hun leven even niet goed op de 
rails hebben en zien dus snel waar zij 
behoefte aan hebben. We herkennen de 
vraag achter de vraag. Daarnaast hebben wij 
veel kennis over waar en hoe mensen hulp 
daarbij kunnen vinden, omdat wij de net-
werken hebben. We helpen mensen ook bij 
het organiseren daarvan, we regelen afspra-
ken en begeleiden ze”.

Humanitas Noord-Kennemerland is er voor 
mensen die het even niet in hun eentje 
redden. Ze vinden steun in een van de activi-
teiten, variërend van maatjescontacten bij 
thuisadministratie tot het doorbreken van 
eenzaamheid. En van opvoedingsondersteu-
ning (Home-Start) tot steun in de laatste 
levensfase. Om de week is één van de coördi-
natoren Margreet of Saskia te vinden op de 
woensdagochtend. 

WonenPlus-Alkmaar staat op de planning om 
de overgebleven woensdagochtend in te 
vullen, zij blijven momenteel zo veel mogelijk 
thuis vanwege de situatie rondom COVID-19, 
maar zijn wel beschikbaar voor vragen via 
telefoon en e-mail. WonenPlus is een vrijwil-
ligersorganisatie op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg. 

De abonnees van WonenPlus worden inci-
denteel – of met enige regelmaat- onder-
steunt door vrijwilligers bij het zelfstandig 
wonen. Zij bieden praktische dienstverlening 
en persoonlijke ondersteuning aan mensen 
die vanwege hun leeftijd of in lichamelijk of 
psychisch opzicht kwetsbaar zijn. 

Aanvullende informatie 
Voor Mekaar Daalmeer, elke woensdag- en 
donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur 
inloopspreekuur in Wijkcentrum Daalmeer! 
Komt u liever niet op locatie, maar heeft u 
wel een vraag? Dan kunt u bellen naar: 072-
5617618 of mailen naar: voormekaardaal-
meer@gmail.com. 

Wijkkrant Alkmaar-Noord
Samenstelling door Redactiegroep 
Alkmaar Noord.

Bezorging
Elke eerste dinsdag en woensdag van  
de maand, huis aan huis in Daalmeer,  
De Horn, De Mare, ’t Rak en Koedijk 
(Alkmaar) en Vroonermeer.
10x per jaar m.u.v. de maanden juli en 
augustus.

Volgende uitgave
5 en 6 oktober 2020. Aanleveren kopij  
t/m 18 september 2020.

Redactie
Monique Hodde
E-mail: redactiewijkkrantakn@gmail.com

Uitgeverij
Stichting Mare Nostrum

Advertentieverkoop
E-mail: 
advertentie@wijkkrantalkmaarnoord.nl

Redactie website digitale krant
E-mail: redactiewijkkrantakn@gmail.com
Website: www.wijkkrantalkmaarnoord.nl

Opmaak/Druk
Indrukmakers/Rodi

Verspreiding
WNK Post

Geen krant ontvangen?
Telefoon 0611268771
E-mail: redactiewijkkrantakn@gmail.com

Krant gratis af te halen bij:
- Wijkcentra Mare Nostrum, Daalmeer 
 en De Rietschoot;
- Buurthuis ‘t Ambacht; 
- Activiteitencentrum 55+ Het Vlijthof;
- Bibliotheek De Mare;
- Albert Heijn WC de Mare.
- Jumbo Muiderwaard 
-  Jumbo Winkelwaard

Oplage
15.000

Alkmaar heeft een heel rijk bierverleden. 
Diverse straatnamen, maar ook bijvoor-
beeld het Accijnstorentje verwijzen naar 
de vroegere brouwactiviteiten in de stad. 
Van de brouwerijen is niet veel meer over. 
Een pand dat nog wel bestaat is dat van 
Brouwerij De Boom. Die brouwerij is 
actief geweest van 1647 tot 1750 en was 
indertijd een van de grootste 
brouwerijen. 

Ondanks dat er in Alkmaar zo veel 
gebrouwen werd, is er weinig bekend over 
bierstijlen die kenmerkend zijn voor de 
stad Alkmaar. Wel was het gebruikelijk 
dat bepaalde beroepsgroepen een deel 
van hun loon uitbetaald kregen in bier en 
zo ontstonden Schuttersgildebier en 
Kaasdragersbier. Dit waren bieren naar 
een algemeen recept, waarbij de naam 
afgeleid werd van het gilde dat de 
opdracht tot brouwen gaf. 

De bieren dienden als levensmiddel -een 
maaltijd op zichzelf-, moesten dus voed-
zaam zijn en werden ook ’s ochtends en ’s 
middags gedronken. Dat klinkt als één 
groot feest, maar dat geeft toch een verte-
kend beeld. Het bier was waarschijnlijk 
zoet/zuur en wat rokerig van smaak en 
had ongeveer 2% alcoholpromillage. Heel 
anders dan de frisse IPA die wij op het 
terras drinken dus! 

Tegenwoordig drinken we bier niet meer 
als maaltijd, maar kan bier wel een uitste-
kende begeleider zijn bij de maaltijd. De 
smaken van verschillende soorten bier 
zijn zo divers, dat er bij elk gerecht wel 
een passend bier te vinden is. Het combi-
neren van bier bij gerechten is een 
belangrijk deel van mijn werk als 
biersommelier.

Ter inspiratie publiceert Proeflokaal De 
Boom, het speciaalbiercafé dat in het 
pand van Brouwerij De Boom gevestigd 
is, in het Alkmaars kookboek een recept 
waarbij gekookt wordt met bier. Het 
kookboek is een initiatief ter ondersteu-
ning van de Alkmaarse horeca, die te 
lijden heeft onder de geldende corona-
maatregelen. Het boek komt uit in sep-
tember. Uiteraard komt er bij het recept 
ook een passend bieradvies, zodat u thuis 
kunt proeven hoe lekker het kan zijn als 
bier de maaltijd begeleidt.

Richard is de 
enige Alkmaarse 
internationale 
biersommelier 
en eigenaar van 
De BierBasiliek. 
Kijk voor meer 
info op www.
debierbasiliek.nl 

Aan tafel
Door: Richard Moerkerk

Hulptroepen 
gezocht!   

Op zaterdag 19 september is het World 
Cleanup Day, de grootste wereldwijde 
opschoonactie. Uiteraard doet 
Wijkcentrum Mare Nostrum ook mee. We 
zijn daarom op zoek naar mensen die mee 
willen helpen de wijk een grote schoon-
maakbeurt te geven. Samen maken we de 
buurt een betere plek en komen we in 
actie tegen zwerfafval. 

We starten de ochtend om 09.30 in de 
Mare Nostrum met het uitdelen van de 
materialen en de instructies over het 
verloop van de ochtend. Om 10.00 starten 
we met de looproute. We eindigen de dag 
om 11.30 bij het skatepark aan de 
Molentocht en ontmoeten daar ook het 
team van Wijkcentrum Daalmeer voor een 
gezamenlijk kopje koffie of thee. De dag 
zal geheel volgens de richtlijnen van het 
RIVM plaatsvinden, welke besproken 
zullen worden bij de introductie. Dit bete-
kent ook dat we voor deze actie maximaal 
20 deelnemers kunnen ontvangen. 

Wilt u aansluiten bij deze schoonmaakac-
tie? Dan kunt u zich aanmelden bij 
Mandy Verresen via 0612150027 of 
scw2@wcmn.nl. 



Wijkkrant Alkmaar-Noord –4

Overzicht van de activiteiten in het activiteitencentrum voor 55-plus
in de maand april 2020.

Het Vlijthof, midden in winkelcentrum de Mare
het gezelligste centrum voor 55+ in Alkmaar Noord. Ook voor feestjes, partijen en vergaderingen.

HET VLIJTHOF,  
ONTMOETINGSCENTRUM  
VOOR 55+ WAAR ALTIJD  
IETS TE BELEVEN VALT

En u......

Heeft u wat te vieren? Uw verjaardag, brui-
loft of een andere feestelijke gelegenheid is in 
Het Vlijthof in goede handen. Loop even 
binnen, bel ons of stuur ons een mail en u 
krijgt geheel vrijblijvend een super aantrek-
kelijke aanbieding.

Het Vlijthof is de juiste plaats voor uw 
feestje of partijen
Grote voordelen van Het Vlijthof: 
* laagdrempelig, 
* super gezellig, 
* betaalbaar, o.a. koffie en thee 1 euro
* gratis parkeren voor de deur, 
* bereikbaar met openbaar vervoer  

buslijn 3
* professionele biljartruimte
* aantrekkelijke huurprijzen per dagdeel
* uitermate geschikt voor het vieren van 

bruiloften, verjaardagen, feestjes etc 
* voor vergaderingen en bijeenkomsten of 

voor cursussen 
* het regelen van een Indonesisch buffet 

voor partijen vanaf 15 personen
* gratis leen boekenkast in de hal

Contact gegevens van Het Vlijthof
Adres: 
Beneluxplein 1 ( achter de Action )
1825RT Alkmaar
T. 072-8447652
E. hetvlijthof@upcmail.nl
W. www.hetvlijthof.nl
Volg ons nu ook op Facebook 

Heeft u tijd over en lijkt het u leuk om 
mensen te ontmoeten?
Wij zoeken vrijwilligers om onze gasten te 
voorzien van drankjes en hapjes. Iets voor 
u, meldt u zich dan aan bij onze 
beheerster Jetty van Harten, telefoon 
0728447652. 

Vaste activiteiten in het Vlijthof

Biljarten in Het Vlijthof...................
Biljartvereniging De Mare op dinsdag- 
en donderdagmiddag
Kees Koene 
T. 072 5611449  
E. kees.koene@
outlook.com 
 
Biljartvereniging Steeds Beter op 
dinsdagavond
Leo de Waard T. 0631014093   
E. leo.de.waard@upcmail.nl

Biljartvereniging Ze Hoeven Niet Stuk  
op donderdagavond
B. Haasbroek T. 072 5113110  
E. b.haasbroek@chello.nl 

U kunt natuurlijk ook even langskomen. 

Elke maandagmiddag, -avond, woensdag-
middag en -avond spelen de biljartvereni-
gingen uit Bergen BV de Beeck, BV de 
Doorstoters en BV Bello in Het Vlijthof.
Na het afbranden van de Beeck hebben wij 
deze verenigingen onderdak kunnen bieden.

Koersballen in Het Vlijthof........................
Voor meer informatie:  
De maandagmiddagclub aanvang 13.00 uur
De heer W. Nederstigt T. 072 5645620 

De donderdag middagclub  
aanvang 13.30 uur
Mevrouw D. Dam
T. 072-5610261

Kaartspelen

Bridgen in Het Vlijthof....................
Bridge Kring ‘t Rak, op vrijdagmiddag 
aanvang 13.00 uur
Voor meer informatie:
de heer H. de Dood  
T. 072 5315051  
M. 06 12920245 
E. herkar@live.nl

Klaverjassen in  
Het Vlijthof...................
Klaverjassen op dinsdagmiddag bij klaverjas-
vereniging de Mare, aanvang 13.30 uur

Voor meer informatie:
Bartha Tervelde T. 072 
56 17 784

Klaverjassen bij 
KlaverMare...................
Klaverjassen op dinsdagavond bij 
Klaverjasvereniging KlaverMare,  
inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. 
Voor meer informatie: 
Ant Weiland, T. 06-10084718.

Stijldansen voor paren......
Een avondje gezellig dansen, dit kan in  
Het Vlijthof. 
Om de twee weken wordt er in Het 
Vlijthof op donderdagavond van  
19.30 tot 22.00 uur heerlijk gedanst.
Voor meer informatie  
T. 072-5610299.
Voor de juiste data zie 
onze website onder het 
hoofdstuk agenda of bel 
het eerdergenoemde 
telefoonnummer.

Weggooien? Mooi niet!

Onder voorbehoud vindt zaterdag 19 
september 2020 weer een Repair Café plaats 
in Het Vlijthof. De verscheidenheid aan 
niet-werkende apparaten die binnenkomt is 
groot. Samen met de bezoekers wordt 
getracht deze te repareren. Ook met kleding 
(schoon) voor kleine verstelwerkzaamheden 
(geen nieuwe rits inzetten) bent u tijdens 
deze dag van harte welkom van 13.00 tot 
16.00 uur. Wie weet gaat u weer blij naar huis 
toe. Bij de deur staat ons “spaarpot” voor een 
vrijwillige bijdrage.                   

Keez Wedstrijden in Het Vlijthof ...........
Onze wedstrijdleider Ans van der Zalm zal 
de deelnemers telefonisch benaderen voor de 
volgende Keez wedstrijd. Deze wordt, onder 
voorbehoud, gehouden op zondagmiddag 
20 september 2020.  Start is exact 13.30 uur. 
De wedstrijden duren 50 minuten gevolgd 
door 10 minuten pauze.

Totaal worden er drie wedstrijden gespeeld. 
Deelname 4 euro per persoon, inclusief kop 

koffie/thee en een hartige hap tussendoor. 
Aan het einde van de dag worden leuke 
prijzen uitgedeeld.
Aanmelden: T. 072-8447652, of neem contact 
op met de wedstrijdleider Ans van der Zalm 
T. 072-5621619 of M. 06-30631098. U kunt 
zich opgeven per paar of single.

Rommelmarkt in  
Het Vlijthof………….
Het is nog niet bekend wanneer de eerstvol-
gende gezellige rommelmarkt in Het Vlijthof 
plaatsvindt.

Voor meer info over de juiste data en/of 
vragen kunt u mailen naar: sareck1277@
gmail.com. Bezoek ons ook op Facebook 
groep: rommelmarkt in Het Vlijthof en blijf 
als eerste op de hoogte voor de rommelmark-
ten die nog gaan komen dit jaar.

Activiteiten van de 
Volksuniversiteit Alkmaar

Tekenen en Schilderen......
Op woensdagmiddag, donderdag- en vrijdag-
morgen worden enthousiaste cursisten bege-
leid door een deskundige en ervaren docent 
Rina Snel. Tijdens de les staan verschillende 
technieken centraal. Het door de cursisten 
gemaakte werk, wordt eens in de twee jaar 
geëxposeerd.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de Volksuniversiteit Alkmaar.
E. info@vualkmaar.nl of T. 072-5152069 (di- 
en do-ochtend tussen 10 en 12 uur).

Overige terugkerende vaste 
activiteiten

Op de maandagavond heeft de Spirituele ver-
eniging Harmonia Alkmaar vaste avond in 
Het Vlijthof. Deze avonden zijn niet 
leeftijdgebonden.

Harmonia Alkmaar is een spi-
rituele vereniging, die je van 
harte uitnodigt als je spiritu-
eel wat meer wilt weten en/of 
jezelf wilt ontwikkelen. Misschien weet je niet 
zoveel raad met je kwaliteiten of wil je graag 
iets met je kwaliteiten doen, ze ontwikkelen 
of ontdekken. Er zijn openbare avonden, 
waarbij u kennis kunt maken met onze ver-
eniging, een avond bijwonen en zo nodig uw 
vragen kunt stellen. Dat kan allemaal! 
Harmonia-Alkmaar voelt als een warme 
deken. 
Voor meer informatie:
www.harmonia-alkmaar.nl, bel met voorzitter 

de heer Ruijter via 06-57627897 of kijk op : 
https://www.facebook.com/harmonia.
alkmaar?fref=ts.
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Onze vaste Agenda

Turbo theorie
Op de maandag-, woensdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend van 06.30 uur tot 13.30 uur 
huurt Turbo-theorie de grote zaal op afroep. 
Als Nostalgia weer kan starten vervalt de 
donderdag.

Fysiopilates Alkmaar
Iedere dinsdag van 09.00 - 10.00 en van 10.00 
tot 11.00 uur kun  je sporten met lichamelijke 
klachten bij Bodytraining Alkmaar onder pro-
fessionele begeleiding van Lucienne de Jong, 
oefentherapeut Mensendieck. Voor info: 
Lucienne de Jong 06-49635120 of 
072-5612161.

Sociaal Eetcafé
Iedere dinsdag van17.30 tot 19.00 uur is er 
het Sociaal eetcafé o.l.v. Harrie en Lucia. Voor 
slechts €6,00 kun je gezellig mee-eten in ons 
Eetcafé. Zie de site voor het menu.
Mee-eten? Bel dan met Harrie: 0683947881
Doe dit wel vóór maandagavond 21.00 uur.

Keramiek en Boetseren
Iedere dinsdag van 9:00 tot 12:00 uur
en donderdag (vanaf 1 oktober) van 13:00 tot 
16:00 uur wordt er hard gewerkt aan ontzet-
tend mooie kunstwerken. 
De groepen zitten wel nagenoeg vol. Maar 
kom eens langs als het uw interesse heeft.

Country Line dansen
Vanaf begin september weer iedere woens-
dagmiddag. Van 13:30 tot 16:00 uur geeft 
Petra Dehé les in country line dansen. De 
opgave gaat via Alkmaar Sport (Sport Vitaal). 

Onze koren starten nog niet.

Vrije weekendinloop
Iedere vrijdag van 16.00 tot 21.00 uur is er 
een gezellige weekendinloop als start voor het 
weekend. Om 16.00 uur starten we met een 
kinder-knutseluurtje. Kom gezellig binnen. 

Verdere agenda

Vrijdag 4 september Darten 18+ inloop 
Vanaf 20.00 uur kunnen mensen die graag een 
keer willen darten binnenkomen. Men dient 
zich wel van tevoren aan te melden en bij 25 
personen is het vol.

Vrijdag 11 september Kinderdisco
Van tevoren een kaartje kopen, max 50 
kinderen. Voor de aanwezige ouders wordt een 
extra ruimte geregeld (partytent). Verdere info 
volgt.

Zaterdag 12 september 
Country-line dan-sen
Om 20.00 uur start weer de maandelijkse vrije 
dansavond country-line dansen, max 20 perso-
nen. De zaal is om 19.30 uur open. Entree € 
3,00. De leiding is in handen van Suzan Balk, 
bij wie je je ook moet aanmelden.

Vrijdag 18 september Plastic politie
Om 16.00u gaan we weer de wijk in met de 
#plasticpolitie om een schoonmaakwandeling 
te doen en zo zwerfafval op te ruimen. 
Loop je mee!

Zaterdag 26 september Burendag
Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom voor 
kof-fie / thee en wat lekkers.

Vrijdag 2 oktober  Darten 18+ inloop 
Vanaf 20.00 uur kunnen mensen die graag een 
keer willen darten binnenkomen. Men dient 
zich wel van tevoren aan te melden en bij 25 
personen is het vol

Zaterdag 10 oktober 
Country-line dansen
Om 20.00 uur start weer de maandelijkse vrije 
dansavond country-line dansen, max 20 perso-
nen. De zaal is om 19.30 uur open. Entree € 
3,00. De leiding is in handen van Suzan Balk, 
bij wie je je ook moet aanmelden.

In deze corona-tijd hebben we het buurt-
huis per 1 september weer opgestart. We 
kunnen weer kleine activiteiten en feest-
jes tot ca 25 personen ontvangen.
Naast de algemene regels geldt, dat men 
zich voor alle activiteiten van tevoren 
moet aanmelden bij de trekker van de 
activiteit.

Ons recreatieschap Geestmerambacht bracht in de hete zomer voor de vele thuisblijvers 
onder ons veel voldoening. Want het bleek een pleisterplaats voor jong en oud van Alkmaar-
Noord en Koedijk. Lekker thuis eten en ook nog de lokale ondernemer steunen

Wilt u de zaal huren voor een feest of een andere bijeenkomst, zie onze website.
Voor informatie bel Thijs van Empelen 072-5611891. www.ambachtalkmaar.nl
info@ambachtalkmaar.nl. www.facebook.com/buurthuisambacht

Fysiopilates in Alkmaar!
Je wilt graag sporten, maar wordt belemmerd 
door lichamelijke klachten. Je bent op zoek naar 
bewegen met plezier. Je traint graag in een 
kleine groep onder deskundige begeleiding en 
met individuele aandacht. Spreekt dit je aan? 
Doe dan mee met Fysiopilates Alkmaar!
Fysiopilates is een groepstraining die een 
gestructureerde work-out biedt waarbij het hele 
lichaam wordt getraind. De oefeningen worden 
op een mat gegeven waarbij vloeiend en soepel 
bewogen wordt met een ontspannen, bewuste 
ademhaling en een goede focus. Er wordt gelet 
op een juiste lichaamshouding en een correcte 
uitvoering van de oefeningen. De lichaamsbe-
wustwording en lichaamscontrole verbeteren 
hierdoor. De focus tijdens het oefenen geeft 
ontspanning en vermindert stress. De principes 
van fysiopilates kun je altijd en overal toepas-
sen, ook in je dagelijks leven!

Fysiopilates geeft plezier in bewegen en de 
lessen maken je soepel, ontspannen, vitaler en 
energieker! Persoonlijke tips van Lucienne 
afgestemd op jouw fysieke mogelijkheden 
zorgen ervoor dat je niet over je grenzen gaat. 
Dit maakt fysiopilates uniek!

Voor wie:
Fysiopilates is heel geschikt voor mensen met 
rugklachten, nek- en schouderklachten, heup- 
en knieklachten, artrose en osteoporose. Er 
wordt getraind binnen de eigen mogelijkheden 
en in groepen van maximaal 10 deelnemers. Bij 
specifieke lichamelijke klachten is een korte 
intake wenselijk voor aanvang van de training.

Waar en wanneer: 
Buurthuis ’t Ambacht 
Glazenierstraat 1, 1825 BR Alkmaar
Dinsdagochtend van 9:00-10:00 uur.
Dinsdagochtend van 10:00-11:00 uur.

Fysiopilates Alkmaar; een proefles is gratis en 
vrijblijvend. Vanaf dinsdag 1 september!

Inlichtingen:
Lucienne de Jong, Oefentherapeut 
Mensendieck & Fysiopilates docent 
Tjalkstraat 6, 1826 DT  Alkmaar  
Op maandag en vrijdag: 072-5612161
Mobiel: 06-49635120
oefentherapielucienne@gmail.com
www.ambachtalkmaar.nl

Auti-kickboksen nu ook 
voor volwassenen
Movin’ Gym, dé kickboksschool in Alk-
maar-Noord, geeft al enige tijd les aan vol-
wassenen en jeugd vanaf 6 jaar. Ook men-
sen met Autisme, ADD en ADHD, of die 
herstellende zijn van een blessure of ziekte 
kunnen bij Movin’ Gym terecht.                                                                                                                                         

Movin’ Gym heeft een Auti-kickboks team 
voor kinderen tot 12 jaar. Dit team heeft op 
dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur les. Het is 
laagdrempelig, er zijn niet te veel prikkels 
en het is erg leuk. De kinderen komen met 
veel plezier en genieten van de les, maar ook 
het contact met elkaar.  

Vanaf donderdag 1 oktober start Movin’ 
Gym met Auti-kickboksen voor volwasse-

nen. Er wordt gewerkt in kleine groepen om 
de hoeveelheid prikkels laag te houden en 
iedereen voldoende aandacht te kunnen 
geven. Meld je daarom op tijd aan, want vol 
= vol. Doe dit vóór 28 september via: info@
movingym.nl. De eerste keer deelnemen is 
gratis. De les is van 19.30 tot 20.30 uur.

Voor overige informatie, zoals diverse trai-
ningstijden, kunt terecht op www.movin-
gym.nl. Appen kan 
ook: 06-49826595.

Locatie:
Elgerweg 101
1825 KB Alkmaar

Woonwaard plaatst 
zonnepanelen in Alkmaar 
Noord en Koedijk
Woonwaard is op dit moment volop 
bezig met het plaatsen van zonnepanelen 
op haar eengezinswoningen in Daalmeer 
Noord. Ook bekijkt de wooncorporatie 
welke daken van de huurwoningen in 
Koedijk geschikt zijn voor zonnepanelen. 
Daar start Woonwaard dit najaar. In 
fases volgen daarna ook nog de apparte-
menten. In totaal worden dit jaar mini-
maal 600 woningen van zonnepanelen 
voorzien. Volgend jaar zullen dat er nog 
meer zijn.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Woonwaard bekijkt per wijk welke woningen 
geschikt zijn voor zonnepanelen. 

Eengezinswoningen met een geïsoleerd dak, 
goede kwaliteit dakpannen, een zonnig dak-
oppervlak dat groot genoeg is (geen dakkapel, 
dakraam of schaduw van een boom) komen 
als eerste in aanmerking. Daken die niet 
geïsoleerd zijn of die dakpannen hebben die 
vervangen moeten worden, gaat Woonwaard 
eerst opknappen. Bij die opknapbeurt laat de 
corporatie meteen zonnepanelen leggen. 

Waarom plaatst Woonwaard zoveel 
zonnepanelen?
Een derde van de CO2-uitstoot komt door 
woningen en het gebruik van woningen. Met 
14.700 woningen maakt Woonwaard dus een 
grote ‘ecologische voetafdruk’ in de regio. 
Woonwaard en de bewoners hebben met 
elkaar een belangrijke verantwoordelijkheid 
om te zorgen voor woningen die duurzaam 
zijn en duurzaam gebruikt worden. Daarnaast 
wil Woonwaard de woonlasten voor de bewo-
ners laag houden en zorgen voor kwalitatief 
goede woningen die voor lange tijd comforta-
bel gebruikt kunnen worden. Zonnepanelen 
zijn daar een goed middel voor.
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Persoonlijk en betrokken

FEMMY BAKKER 
UITVAARTBEGELEIDING

06 510 557 67 • 072 509 46 94
www.femmybakker.nl • uitvaart@femmybakker.nlW
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Uw dierenarts in Alkmaar Noord!  

 Voor laparoscopie, tandheelkunde, consulten,  

        operaties, onderzoeken, voeding en meer! 

 

 

          Beneluxplein 7 - 1825 RT Alkmaar - 072-5622263 

  info@dierenartsendemare.nl - www.dierenartsendemare.nl 

 

Primera De Mare
OOK POSTNL POSTKANTOOR
Voor onze klanten zijn wij de vertrouwde winkel in de buurt met een unieke 
combinatie van producten en diensten voor iets leuks voor jezelf of een snelle 
boodschap. Zo kun je bij Primera onder andere terecht voor wenskaarten, 
postzegels, tijdschriften, boeken, dagbladen, tabak, Staatsloterij, Lotto, Toto, 
krasloten beltegoed, cadeaukaarten, kantoorartikelen. Altijd persoonlijk, 
gezellig en goed geholpen!

 
PostNL Postkantoor
Bij ons kan je terecht voor het versturen, retourneren en ontvangen 
van je pakketten, (aangetekende)brieven en poststukken, kleine vis-
pas, postzegels, partijpost, spoedservice en rouwpost.
 
Kentekenoverschrijving
Als je een voertuig koopt, moet je als nieuwe eigenaar het kenteken-
bewijs zelf op jouw naam laten overschrijven. Dit kan je bij ons in de 
winkel doen. Voor het overschrijven van een kentekenbewijs moet je 
minstens 18 jaar zijn en in Nederland wonen.
 
Oplaadpunt OV Chipkaart
Je kunt zowel een anonieme OV-chipkaart als een persoonlijke 
OV-chipkaart bij ons opladen.
 
Pasfotoservice
In onze winkel kan je professionele pasfoto's laten maken volgens de 
gestelde richtlijnen. De pasfoto's zijn onder andere geschikt voor een 
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Openingstijden
Maandag: 08:30 - 18:00 Dinsdag: 08:30 - 18:00
Woensdag: 08:30 - 18:00 Donderdag: 08:30 - 18:00
Vrijdag: 08:30 - 21:00 Zaterdag: 08:30 - 17:00
iedere Zondag: 11:30 - 17:00

de Mare  t.o. Albert Heijn

PERMANENTE MAKE UP ACTIE
Wenkbrauwen

           Hairstroke  215
           Shadow  245

Eyeliner
           Boven  140
           Boven & Onder 200

NLJBEAUTYSALON
0636468774

Specialist in onder andere enkel glas, dubbel glas, triple glas, 
veiligheidsglas, geluidswering, houtrotherstel, renovatie.

Bij het Alkmaars Glasbedrijf kunt u rekenen op:
• Persoonlijke aandacht   • Kosteloos advies  
• Dichtbij    • Hoogste kwaliteit  
• Snelle levertijd    • Scherpe prijzen
• Geen voorrijkosten bij calamiteiten, zoals inbraak en glasschade.
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Maalderij De Gouden Engel: juiste mix 
zoeken voor perfecte pannenkoeken 
Zoals velen had ook ik de hoop dat na de 
zomerstop de coronamaatregelen verder 
afgebouwd zouden worden. Niets blijkt 
minder waar te zijn. We zullen nog vol 
moeten houden. Voorlopig blijven wij door-
gaan zoals we het voor de zomer deden. We 
houden afstand en er kan 1 klant tegelijk 
boodschappen doen in de winkel. Andere 
klanten kunnen buiten op een stoel wachten 
in een gepaste rij en betalingen blijven we 
per pin doen. We mogen nog steeds geen 
bezoekers toelaten in de molen. Om die 
reden doen we niet mee aan de Open 
Monumenten dagen dit jaar, helaas. Op onze 
Facebook-pagina hebben we afgelopen tijd 
diverse filmpjes geplaatst, zodat we toch 
zichtbaar blijven. 

Afgelopen tijd hebben we de winkel een 
flinke opknapbeurt gegeven. Gesopt, gezogen 
en geschilderd zodat het er weer fris en 
vrolijk uitziet. We hebben de winkelruimte 
uitgebreid door extra rekken in de ruimte 
voor de winkel te zetten en zo kunnen we 
nog meer leuke en zinvolle producten verko-
pen. Je kunt nu ook bij ons terecht voor een 
goed broodmes, een broodplank of een 
stevige beslagkom.

In de vorige wijkkranten heb ik uitleg 
gegeven over meel, bloem, diverse granen 
en de kwaliteit van tarwe door Europa 
heen. Mocht je een tekst gemist hebben 
(het waren 3 edities), stuur me een mailtje 
en ik stuur je de tekst alsnog toe (info@
maalderij-degoudenengel.nl).

Deze keer een kleine uitweiding over pan-
nenkoeken bakken. Dat lijkt namelijk zo 

simpel en eigenlijk is het dat ook, maar toch 
krijgen we regelmatig vragen. Wat achter-
grondinformatie kan helpen nog lekkerdere 
pannenkoeken te bakken en meer te variëren 
met diverse meelsoorten. Meestal wordt tar-
webloem als basis voor de pannenkoeken 
gebruikt, maar speltbloem kan ook. Wij 
voegen ook een deel meel (dus met griezen 
en zemelen) toe om de pannenkoeken wat 
meer stevigheid te geven. Boekweitmeel 
voegen we vooral toe voor de smaak, de 
nootachtige smaak van boekweit is echt type-
rend voor een goede pannenkoek. Je kunt 
ook zelf een mix van meelsoorten maken, fijn 
om restjes in te verwerken…. Voor pannen-
koeken is het verhaal van de gluten niet van 
belang. 

De binding in de pannenkoek ontstaat 
door de eieren die worden toegevoegd. 
Alleen de oplosbaarheid van het zetmeel is 
weer wel van belang, want die draagt voor 
een deel bij aan de binding in de pannen-
koek. Sommige granen nemen vooral het 
water op zoals Boekweit, dat geeft een wat 
korrelige pannenkoek. Andere granen 
zoals tarwe en spelt nemen water op, maar 
vallen ook uit elkaar zodat er een mooi 
papje ontstaat. Dat geeft een zachte 
pannenkoek. 
Hoe meer meelsoorten je gebruikt die het 
water vooral opnemen, hoe meer ei je 

nodig hebt om een goede pannenkoek te 
kunnen bakken. De truc is het mengen 
van de verschillende melen. 

In mijn verhaal voeg ik steeds water toe aan 
de melen, dat is ook mijn advies voor het 
pannenkoek bakken. Als je gewend bent met 
melk te bakken, probeer dit dan eens uit! Het 
is namelijk de melksuiker in de melk die er 
voor zorgt dat je pannenkoek al gaat kleuren 
voordat hij echt gaar is, dat maakt pannen-
koeken zwaarder verteerbaar. Bak je met 
water, dan kun je de pannenkoek goed gaar 
laten bakken zonder dat hij te donker wordt. 
Het recept: doe de benodigde hoeveel meel 
of meelsoorten in je beslagkom en voeg 1,5 
keer zoveel water toe. Roer dit goed door 
elkaar tot een glad beslag, het is nu waar-
schijnlijk nog vrij stevig. Voeg zout en eieren 
naar wens toe, gemiddeld minimaal 2 eieren 
op 500 gram meel, maar meer mag ook 
zeker! Roer het weer goed door elkaar. Voeg 
nu nog zoveel water toe dat het beslag de 
dikte heeft die jij prettig vindt, voor dunne 
pannenkoeken heb je dun beslag nodig. Mis 
je echt de smaak van melk in de pannenkoek, 
voeg dan nog een scheut koffiemelk toe. 

Voor het bakken heb je een goede gladde pan 
nodig en een milde olijfolie of zonnebloem-
olie. Het is belangrijk dat de pan goed heet is 
bij de start en dat je er voldoende olie in 
doet, liever iets te veel dan te weinig. Later is 
de pan vet genoeg om steeds een klein 
scheutje toe de voegen. Als de pan goed heet 
is, haal je hem van het fornuis, giet je er vol-
doende beslag in en laat je het beslag in de 
pan ronddraaien tot de hele bodem bedekt is, 
dan zet je hem terug op je fornuis. Pas de 
temperatuur van je fornuis zo aan dat de 
pannenkoek aan de bovenkant droog kan 
bakken zonder dat hij aan de onderkant te 
donker wordt. Draai je pannenkoek om als 
hij aan de bovenkant droog is en bak hem 
aan de onderkant tot hij daar voldoende 
kleur heeft (dit is ook allemaal een beetje 
persoonlijk). Natuurlijk zou ik nog meer 
kunnen schrijven over vullingen en pannen-
koekbeleg, maar dat laat ik aan je eigen fanta-

sie over!! Eet smakelijk ;)
Vind je de sfeer en de producten die wij 
maken leuk en interessant? Ben je op zoek 
naar vrijwilligerswerk? Kom dan eens een 
keer langs op de molen, wij zoeken dringend 
mensen om ons te helpen in onze winkel. 
Het is een echte buurtwinkel met tijd voor 
een praatje. We geven daarnaast ook veel 
uitleg en advies over het meel en andere pro-
ducten en wat je er mee kunt bakken. We 
doen al het werk met elkaar, je hebt altijd 
mensen in de buurt om je eigen vragen aan te 
stellen. Voor vragen hierover kun je mij 
bellen: Karlijn 06-26086705.

Voor informatie over onze webwinkel: 
www.maalderij-degoudenengel.nl
Of volg ons op Facebook, dan ben je van 
alle leuke nieuwtjes op de hoogte!
Zoek naar Maalderij-de-gouden-engel. 

De openingstijden van de molenwinkel 
zijn weer als vanouds:
woensdag, vrijdag en zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur.

Jeugd floreert bij S.V. Koedijk
Bij SV Koedijk lopen heel wat voetballer-
tjes rond, die weer popelen om het nieuwe 
voetbalseizoen deze maand te beginnen. 
Hun enthousiasme wordt gestimuleerd 
door trainers, die hen de fijne keepjes van 
het spelletje trachten bij te brengen.                                                                                    

Ik heb een gesprek met Cor Jansen. Hij 
heeft jaren zelf gevoetbald bij de 
Kennemers als keeper. Inmiddels zijn we 
een tijd verder; Cor is de 60 gepasseerd en 
zijn kleinzoon speelt als keeper bij Koedijk. 
Wat Cor opviel, is dat ze bij Koedijk geen 
training gaven aan keepers. Hij had er 
plezier in om zijn kleinzoon de nodige 
aanwijzingen te geven en zo kwam hij op 
het idee om zelf de jeugdkeepers te gaan 
trainen. Hij is in het seizoen 2018-2019 
begonnen en samen met collega Henk 
Schra gaat hij nu zijn derde seizoen in en 
traint hij veertig keepertjes van twintig 
teams in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.                                                                                                                                

Zakjes chips…                                                                                                                                           
Nu lijkt de opdracht van een keeper simpel, 
namelijk het tegenhouden van de bal. Maar 
daar komt toch heel wat meer bij kijken. 
Onder meer goed uitschieten, uitgooien, de 
bal blijven volgen en timing (wanneer kom ik 
mijn doel uit en wanneer moet ik blijven 

staan). Om de aandacht van deze knapen vast 
te houden, ze te prikkelen en te bemoedigen 
heeft hij een aantal creatieve en ludieke spel-
vormen ontwikkeld. Zo bedacht hij eens voor 
de kleinste keepers een manier om ze te leren 
zo hoog mogelijk te springen: hij hing kleine 
zakjes chips onder aan de lat en wie hoog 
genoeg sprong, bemachtigde dan zo’n knap-
perig zakje.                                                                        

Keepers hebben een kwetsbare positie, als 
speler kun je de bal kwijt raken zonder 
directe gevolgen, als keeper betekent een 
fout meestal een doelpunt. Vandaar dat aan 
het mentale aspect ook veel aandacht wordt 
besteed. Cor is ook de bedenker van de 
term OMPO, oefeningen, kleine creatieve 
opdrachten waar Ouders, Moeders, Papa’s 
en Oma’s/Opa’s bij worden betrokken.                   

De gouden keepers handschoen                                    
Voor het komend seizoen heeft hij weer iets 
nieuws bedacht. Gedurende het hele 
seizoen worden de keepertjes gevolgd en 
worden er punten gegeven voor hun presta-
ties. De bedoeling is dat aan het eind van 
het seizoen per leeftijd prijzen worden uit-
gereikt. Dit gaat in de vorm van een leuke 
herinnering tot het benoemen van het 

Aankomend Talent en het Jeugdtalent 2020. 
Het hoogtepunt wordt de uitreiking van de 
zogenaamde Gouden Keepers Handschoen; 
daarvoor wordt gekozen uit de vier grootste 
talenten en deze prijs zal worden uitgereikt 
door een bekende Jeugdkeeper. Cor doet 
alles op vrijwillige basis. Om zich nog 
verder te bekwamen in het trainersvak gaat 
hij in september beginnen met de door de 

KNVB erkende cursus goalkeeper C. Al met 
al heeft hij er weer veel zin in en mag hij 
trots zijn op het feit dat hij zoveel jeugdspe-
lers enthousiast heeft gemaakt voor het 
edele keepersvak.
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Nieuws en activiteiten Bewonersonderneming De Rietschoot en De Hofstaete

SAMEN STERKER DOOR SAMENWERKING

ALGEMENE GEGEVENS  
DE HOFSTAETE
Wijksteunpunt De Hofstaete
Daalmeereiland 40
1827 KX Alkmaar
Telefoon: 072 – 562 45 21
E-mail: wspdehofstaete@gmail.com of 
info@rietschoot.nl
Internet: rietschoot.nl > De Hofstaete

Openingstijden
Dagelijks geopend van  
08:30 tot 17:00 uur

ALGEMENE GEGEVENS  
DE RIETSCHOOT
Ontmoetingscentrum De Rietschoot
Saskerstraat 22, 1831 CR Koedijk
telefoon: 072 - 561 55 95
e-mail: info@rietschoot.nl
internet: rietschoot.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag:  
08:30 – 24:00 uur
Zaterdag 10:00 – 16:00 uur
Zondag op aanvraag

TERUGBLIK, ONTWIKKELINGEN EN MOGELIJKHEDEN 

Door Piet Verweel, bedrijfsleider 

Op 16 maart moesten De Rietschoot 
en De Hofstaete noodgedwongen 
sluiten door de overheidsmaatregelen 
in verband met covid-19. Het corona-
virus, dat nu opnieuw de kop lijkt op 
te steken, heeft veel leed veroorzaakt 
bij veel mensen. Met name voor 
ouderen is het een afschuwelijke tijd 
geweest. 

Maaltijden
De maaltijden in De Hofstaete en ‘Sa-
men Eten’ in De Rietschoot konden niet 
meer worden georganiseerd. Voor De 
Rietschoot en De Hofstaete gold, net 
zoals voor alle horecagelegenheden in 
Nederland, een verbod om gasten te ont-
vangen. Veel van onze vaste gasten be-
horen tot de groep ouderen. Voor zover 
bekend zijn er onder de vaste bezoekers 
van De Hofstaete en De Rietschoot geen 
coronaslachtoffers te betreuren.

Financiële positie
Door covid-19 is de financiële positie 
van beide instellingen aanmerkelijk 
verslechterd. Van het een op het andere 
moment stopten de inkomsten uit ver-
huur en horeca. U kunt zich voorstellen 
wat dat in materieel opzicht betekent. 
Het bestuur heeft door het wegvallen 
van inkomsten impopulaire maatregelen 
moeten nemen.

Bezuinigingen
Helaas werd, noodgedwongen, afscheid 
genomen van twee medewerkers. Één 
collega in De Rietschoot en één collega 
in De Hofstaete. Er zal niet alleen op 
personeelskosten worden bezuinigd. 
Ook in andere kostenposten is of zal 
behoorlijk gesneden moeten worden.

Onderhoud De Rietschoot
Tijdens de noodgedwongen sluiting is 
er bij De Rietschoot hard gewerkt aan 
het onderhoud van ons 40-jaar oude 
gebouw. Er is geschilderd, behangen en 

gesopt. Dankzij de geweldige inzet van 
medewerkers en vrijwilligers kon dat 
achterstallige onderhoud vrijwel kosten-
neutraal worden uitgevoerd.

Nieuwe keuken
Het klinkt u wellicht tegenstrijdig in de 
oren. Twee medewerkers ontslaan en 
toch een nieuwe keuken plaatsen. De 
veertig jaar oude keuken was dringend 
aan vervanging toe. Dankzij een extra 
subsidie van de gemeente Alkmaar 
konden de keukenruimte en de keu-
kenapparatuur worden vernieuwd. Er is 
inmiddels een nieuwe keuken geplaatst. 
Als het niet tegenzit kan in de eerste 
week van september de keuken worden 
ingewijd. U kunt dan weer genieten van 
de kookkunsten van topkok Ethelka. 
Op de website www.rietschoot.nl kunt 
u zien op welke dagen er samen wordt 
gegeten in De Rietschoot.

Jongerenwerk
In juni is het jongerenwerk onder leiding 
van Youth For Christ weer beperkt op-
gepakt. De huiskamer is op drie avonden 
en middagen geopend voor de jongeren. 

Terras De Hofstaete
Huurbaas van De Hofstaete, Woon-
waard, heeft openslaande deuren naar 
het terras aan de voorkant van de recre-
atiezaal laten plaatsen. Een hele verbe-
tering omdat de toegang naar het terras 
nu veel vanzelfsprekender is. Er moet 
alleen nog wat aankleding op het terras 
zelf komen. 

Aankleding recreatiezaal
Vervolgens zijn er rondom in de recrea-
tiezaal nieuwe gordijnen en rolgordijnen 
opgehangen. Het ziet er weer allemaal 
fris en nieuw uit. Ook intern is er een en 
ander veranderd en aangepast. De tele-
visie is verhuisd naar een fraai ingerichte 
tv-hoek. Bewoners van De Hofstaete 
maken daar graag gebruik van zoals 
blijkt uit de positieve reacties.

Starlet vertrekt bij De Hofstaete
Starlet heeft uit bezuinigingsoverwe-
gingen de huur opgezegd. Voor de 
bewoners in De Hofstaete hoeft dat niet 
te betekenen dat ze elders hun bloed 
moeten laten prikken. Vanaf nu moet er 
vooraf een telefonisch afspraak gemaakt 
worden. Starlet komt dan op afspraak 
naar De Hofstaete.

Warme maaltijdvoorziening in De 
Hofstaete
Vanaf juni was het weer mogelijk om 
maaltijden – besteld en bereid door ’t 
Rekerheem - uit te serveren. Voor veel 
mensen betekende dit weer een klein 
herstel van het sociale leven. Heerlijk!!

Op doordeweekse dagen kan er dagelijks 
tussen de middag warm worden gegeten 
in De Hofstaete. 
De kok van ‘t Rekerheem bereidt een 
driegangendiner voor € 8 per dag. De 
gangen worden uitgeserveerd door zeer 
klantvriendelijk personeel/vrijwilligers. 
Niet alleen bewoners van De Hofstaete 
kunnen gebruik maken van deze warme 
maaltijdvoorziening, maar voor eenieder 

die hier gebruik van wenst te maken. 
Dus voor mensen die in de buurt wonen 
is dit een uitgelezen mogelijkheid om 
sociaal en lekker te kunnen eten. Voor-
beelden waarbij dit een oplossing is:
• bij ziekte of opname van partner in het  
   ziekenhuis of verpleeghuis
• als de kinderen koken en op vakantie zijn
• tegen eenzaamheid.
• lekker makkelijk, sociaal en gezellig

U bent niet verplicht om 5 dagen per 
week te komen. Alles is wat dat betreft 
mogelijk; 1 of meer dagen, als u maar 
van tevoren bij Evalien of één van haar 
vrijwilligers op tijd reserveert. Haar tele-
foonnummer is 072 – 562 4521. We zien 
uw aanmeldingen graag tegemoet.

Bingo
Inmiddels is ook de bingo weer begon-
nen in De Hofstaete en zijn er diverse 
andere activiteiten georganiseerd. Harrie 
is weer biljartles aan het geven, er is een 
barbecue gehouden. Dit alles onder de 
bezielende leiding van Evalien samen 
met de vrijwilligers.

Modeshow en verkoop
Eigentijdse, vlotte mode voor dames 
vanaf 55+ bij Marion Mode. Een ge-
varieerde en uitgebreide collectie met 
altijd interessante aanbiedingen voor de 
nieuwe generatie 55+. De senioren van 
nu zijn modebewust en actief. Persoon-
lijk advies omtrent kleuren en pasvorm. 
Kom kijken bij de modeshow met aan-
sluitend verkoop op zaterdag 19 septem-
ber vanaf 10 uur in De Hofstaete.

Huurmogelijkheden in De Rietschoot
Nu we weer voor een nieuw seizoen 
staan en er een aantal huurders zich 
heeft afgemeld vanwege COVID 19 
zijn er weer tal van mogelijkheden voor 
nieuwe huurders in ons complex.

De mogelijkheden in vogelvlucht
• De sporthal is op diverse dagen en 
tijden te huur. Zowel structureel als 
incidenteel. De sporthal heeft niet 
de officiële maten voor bijvoorbeeld 
zaalvoetbal, maar is prima geschikt om 
te trainen. Daarnaast kunnen er diverse 
andere sporten worden beoefend zoals 
capoeira, handbal, basketbal, badminton 
en turnen.
• De toneelzaal is een prachtige zaal en 
geschikt voor diverse doeleinden zoals 
het geven van cursussen. De Rietschoot 
heeft daar alle voorzieningen voor in 
huis (beamer, geluid en licht). Er kan 
ook gezorgd worden voor een heerlijke 
lunch, van eenvoudig tot zeer uitgebreid. 
Daarnaast is de zaal uiteraard geschikt 
voor toneel, lezingen, vergaderingen, 
bijeenkomsten, jubilea, koren, muziek-
voorstellingen, condoleances enzovoort.
• De zaal is normaliter geschikt voor 125 
personen, maar nu door corona voor 
circa 50 bezoekers.
• De biljartzaal. Ook hier hebben we nog 
ruimte om nieuwe clubs te huisvesten. 
Met name op de avonden en maandag en 
dinsdagmiddag is er nog plaats.
• Daarnaast zijn er nog 2 zalen die ge-
schikt zijn voor: vergaderingen, bijeen-
komsten, dans, muziek, familiefeestjes 

enzovoort. Deze zalen zijn momenteel 
geschikt voor groepen tot max. 20 per-
sonen. 

Bij de genoemde verhuurmogelijkheden 
zijn uiteraard allerlei horeca-arrange-
menten mogelijk. Op aanvraag zullen we 
u uitgebreid brochure-materiaal toestu-
ren. We zien uw aanmeldingen graag 
telefonisch of via de mail tegemoet. 
Telefoon 072 – 5615 595. E-mail info@
rietschoot.nl.

Vrijwilligers gezocht
Wij zoeken vrijwilligers die onze be-
roepskrachten van de horeca willen 
ondersteunen in De Rietschoot. Leeftijd 
is bij ons geen selectiecriterium.

De werkzaamheden bestaan onder an-
dere uit: 
• Koffie en thee zetten
• Helpen bij het uitdelen van maaltijden
• Helpen achter de bar
• Schoonmaakwerk
• Zalen in orde maken

De werkzaamheden vinden meestal in 
de avonduren of in het weekend plaats, 
maar ook op de woensdag-, donderdag-, 
en vrijdagmiddag kun je ingezet worden.

Wat bieden wij:
• Een gezellige werkomgeving
• Bedrijfskleding
• Mooie werktijden
• Een vrijwilligersvergoeding 

Als je geïnteresseerd bent neem dan 
contact op met Piet Verweel of Anja Bras 
via 072 – 5615 595 of info@rietschoot.nl 
Wij zien graag je reactie tegemoet!

MaxMobiel
Onze MaxMobiel heeft de afgelopen 
maanden meerdere boodschappen-ritjes 
gemaakt. Onze vrijwillige chauffeurs wil-
den niet aan de zijlijn staan en hebben 
zich ingezet om voor ouderen, die niet 
naar de super-
markt durfden 
of wilden, de 
boodschap-
pen gedaan. In 
augustus heeft 
de MaxMobiel 
passagiers vervoerd met inachtneming 
van voorzorgsmaatregelen zoals ge-
zondheidscheck vooraf, handen wassen, 
schoonmaken interieur en het dragen 
van mondkapjes. 

Helaas is ons opgedragen om met on-
middellijke ingang te stoppen met het 
vervoeren van passagiers tot nader orde. 
Mochten wij weer mogen rijden en met 
welke voorzorgsmaatregelen, dan laten 
wij dit uiteraard zo snel mogelijk weten!
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Werken bij kinderopvang 
Kits Oonlie  

De medewerkers zijn voor Kits Oonlie zeer 
belangrijk. Kits Oonlie wil eerlijk en open 
communiceren met haar medewerkers. 
Medewerkers worden gemotiveerd om de 
omgang met de kinderen alsmede de 
ouders/verzorgers zo natuurlijk mogelijk te 
laten verlopen. Hierdoor wordt de betrok-
kenheid van de medewerkers vergroot.

Daarnaast wil Kits Oonlie haar medewer-
kers laten werken in een stimulerende 
omgeving, waarin enerzijds gebruik 

gemaakt wordt van de aanwezige capacitei-
ten (opleiding) en waarin goede prestaties 
gewaardeerd worden. Anderzijds worden de 
medewerkers gestimuleerd tot verdere ont-
plooiing en creativiteit. Door bijvoorbeeld 
het volgen van cursussen die ervoor zorgen 
dat zij in staat zijn zichzelf te ontplooien en 
daardoor nog beter de opvang aan de kinde-
ren te bieden die ze nodig hebben.

Om bovenstaand meer inhoud te geven, 
heeft Kits Oonlie vier pijlers benoemd:
- Waardering
- Sfeer
- Betrokkenheid
- Zelfontplooiing

Ben je nieuwsgierig geworden naar de orga-
nisatie en wil je meer weten over werken bij 
Kinderopvang Kits Oonlie? Neem dan 
contact op met personeelszaken van Kits 
Oonlie door een e-mail te sturen naar info@
kits-oonile.nl. 

Werkgroep Ouder 
worden in balans

Afgelopen 26 maart 2020 zou de werkgroep 
Ouder worden in balans, de Gouden Koffie 
bijeenkomst in De Hofstaete verzorgen met 
het onderwerp: Kanker, verder na de diagnose. 
Deze bijeenkomst is helaas niet doorgegaan 
vanwege de bekende Coronamaatregelen. 
Doordat we als werkgroep het alsnog belang-
rijk vinden om de kennis te delen, hebben we 
gekozen om u via deze weg alvast een klein 
voorproefje te geven. Op een later tijdstip zal 
de werkgroep nogmaals de informatieve bij-
eenkomst organiseren met dit thema in De 
Hofstaete en wijkcentrum Mare Nostrum, met 
onze gastspreekster Karin Willemse. Zij is 
gespecialiseerd wijkverpleegkundige 
Oncologie en Palliatieve zorg. Paul Keesom 
schreef alvast een kort artikel ter informatie.

Kanker, verder na de diagnose…
Bij de start van de behandeling van kanker is 
het belangrijk om zo fit mogelijk te zijn. 
Hierdoor kan het lichaam de behandeling 
beter aan. Goed en voldoende eten én vol-
doende bewegen dragen hieraan bij. Wist u 
dat bij meer dan 50% van alle mensen met 
kanker ondervoeding ontstaat? Soms al 
voordat de diagnose is gesteld. Zowel de 
kanker zelf als de behandeling vragen veel van 
het lichaam. Om deze verzwakking te voorko-
men is aanpassing van voeding van groot 
belang. Voeding kan de kanker niet genezen, 
maar ondersteunt wel de behandeling. Je kunt 
hierdoor minder last hebben van bijwerkingen 
en sneller herstellen van een operatie, bestra-
ling en/of chemokuur.

Daarnaast is het ook belangrijk om leren reke-
ning te houden met mogelijke complicaties. 
Deze kunnen zijn: vermoeidheid, krachtsver-
lies, beperkte concentratie en verslechtering 
van het geheugen.  Deze mentale beperkingen 
zijn vaak niet zichtbaar aan de buitenkant, 
maar zorgen wel voor belemmeringen in de 
dagelijkse activiteiten. Het kan lastig zijn om 
in deze periode weer in balans te komen en 
inzicht te krijgen in de eigen belastbaarheid, 
oftewel wat kan het lichaam weer aan.

Vermoeidheid bij kanker gaat vaak niet vanzelf 
over en lijkt anders te zijn dan “gewone” 

vermoeidheid. De oncologie wijkverpleegkun-
dige kijkt samen met u wat deze vermoeidheid 
voor het dagelijkse leven 
betekent en hoe u daar 
het beste mee om kunt 
gaan, aldus Karin 
Willemse. 

Elke behandelaar denkt 
in uw persoonlijke situa-
tie met u mee. 
Bij vragen over voeding kunt u terecht bij 
oncologie diëtist Paul 
Keesom van 
Diëtistenpraktijk Afra 
Ouwerkerk, telefoon 
(072) 562 77 71. 
Bij vragen gericht op het omgaan met beper-
kingen in dagelijkse activiteiten, kunt u terecht 
bij Susan van Kampen, Ergotherapiepraktijk 
Doen Alkmaar, telefoon 088 822 7000.

Ook de huisarts en de praktijkondersteuner 
kunnen vaak veel voor u betekenen. Schroom 
niet om contact met hen op te nemen. 
Belangrijk is wel om eerst te bellen. Kom niet 
zonder afspraak naar de praktijk. Samen met 
de assistente wordt dan gekeken op welke 
wijze de zorg voor u het beste opgepakt kan 
worden. Het kan zijn dat u weer een afspraak 
in de praktijk krijgt, maar er wordt ook 
gewerkt met telefonische en videoconsulten. 
Dit om te voorkomen dat er te veel patiënten 
in de praktijk zijn. Zo kunnen we de 1,5 meter 
afstand beter waarborgen. 

Magentazorg geeft 
kleur aan de zorg

Het is fijn om zo lang mogelijk thuis te 
kunnen wonen, maar soms is dat helaas 
geen optie meer. Magentazorg biedt daarom 
op verschillende locaties beschermd en 
beschut wonen, waaronder op locatie De 
Oude Trambaan en De Daalder. 

De Oude Trambaan bevindt zich op steen-
worp afstand van het oude centrum van 
Alkmaar en de Daalder is gevestigd in de 
Alkmaarse woonwijk Daalmeer. 

Wij bieden u een thuis waar u zichzelf 
kunt zijn en waar u de regie heeft. 
Zorgmanagers Melissa en Josien maken 
zich daar met hun team hard voor. “Wij 
stimuleren u in wat u zelf nog kunt. Als 
het nodig is, zijn onze medewerkers daar 
om u te helpen”, aldus Melissa en Josien. 
Op beide locaties worden verschillende 
activiteiten georganiseerd; van samen wan-

delen of fietsen met een duofiets tot aan 
genieten van live muziek of bloemschik-
ken. Verder gaan de bewoners regelmatig 
een dagje op stap samen met de begeleider 
wonen & welzijn naar bijvoorbeeld dieren-
tuin Artis of tuincentrum De Boet. De 
bewoners vinden het fantastisch!

Maar het organiseren van deze leuke acti-
viteiten kunnen we niet alleen. Daarom 
zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. 

Lijkt het u leuk om activiteiten met onze 
bewoners te ondernemen? Of helpt u 
liever op een andere manier mee? Alles is 
bespreekbaar! We komen graag met u in 
contact. Aanmelden kan via de website 
https://www.magentazorg.nl/vrijwilligers/ 
of u kunt mailen naar m.schröder-bra-
kels@magentazorg.nl of j.hageman@
magentazorg.nl.
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Wijkcentrum Daalmeer is doordeweeks geopend van 9.00 tot 24.00 uur. Za. van 9.00 uur t/m 12.00 uur.  
In het weekend zijn wij verder alleen geopend voor speciale activiteiten en evenementen. 

Zie ook www.wijkcentrumdaalmeer.org voor meer informatie over tijden en evenementen.  

Wij verhuren tevens ruimtes voor vele verschillende doeleinden (zowel commercieel als particulier). Neem contact op 
met Wijkcentrum Daalmeer voor meer informatie, registratie en prijsopgaves. Kijk hiernaast voor onze contactgegevens. 

Wijkcentrum Daalmeer
Johanna Naberstraat 77B

1827 LB Alkmaar
tel. 072 56 17 618

e: info@wijkcentrumdaalmeer.org
w: www.wijkcentrumdaalmeer.org 

fb: @wijkcentrum daalmeer

Telefonisch spreekuur    

Een krappe week voordat wij het wijkcentrum moesten sluiten opende Voor Mekaar 
Daalmeer. Het laagdrempelige informatiepunt voor wijkbewoners van Daalmeer e.o. 
waar zij terecht kunnen met al hun vragen. Het informatiepunt is op woensdag en 
donderdag open van 09.00-12.00 uur. Voor Mekaar Daalmeer is een samenwerkings-
verband tussen professionals van Mee & de Wering, WonenPlus Alkmaar, Humanitas, 
Voor Mekaar Oudorp, Wijkcentrum Daalmeer en een groep onmisbare vrijwilligers.

Ook in deze turbulente tijd kunt u bij ons terecht! U kunt bellen tijdens ons telefoni-
sche spreekuur (zelfde openingstijden als informatiepunt) of een e-mail sturen. Ook 
kunt u op afspraak langs komen. Heeft u vragen op het gebied van zorg, welzijn, 
sociale regelgeving of werk? U kunt gratis bij ons terecht. Misschien maakt u zich 
zorgen, zeker gezien de huidige situatie, over uw 
buurman/ buurvrouw of misschien voelt u zich 
alleen of heeft u hulp nodig bij praktische zaken. 
Neem gerust contact met ons op en wij kijken geza-
menlijk naar de mogelijkheden. 

Informatiepunt en telefonisch spreekuur:
Woensdag en donderdag van 09.00-12.00 uur. Voor 
een telefonisch consult of het maken van een 
afspraak belt u naar 072 56 17618. Mailen kan ook 
naar: voormekaardaalmeer@gmail.com.

Zaterdag 19 september 2020 is World Clean up Day  
Door het Corona virus krijgen velen van ons even een ander leven. Natuurlijk kan je 
Dit is een jaarlijkse wereldwijde burgeractie om het probleem van zwerfvuil aan te 
pakken door het organiseren van opruimacties. Wij organiseren een schoonmaakactie 
door onze eigen wijk! 

Gezamenlijk gaan wij, net als vorig jaar, 1,5 uur knallen en zo veel mogelijk zwerfafval 
verzamelen. Doet u met ons mee? 
We starten om 10:00 uur en eindigen uiterlijk om 11:30 uur bij de skatebaan aan het 
fietspad. Hier sluiten we gezamenlijk af met koffie/thee en uiteraard wat lekkers erbij. 
Er zijn plastic handschoenen aanwezig, maar neem het liefst herbruikbare van thuis 
mee. Zo produceren we niet meer afval dan nodig. Een schoner milieu begint bij jezelf!

Laat het ons wel even van te voren weten wanneer u mee wilt doen, dit kan via tele-
foon, e-mail of kom bij ons langs; dan zorgen wij namelijk voor voldoende materiaal. 

Samenwerken op maat

De deelnemers van onze dagbesteding zijn 
bij ons geen patiënten of cliënten, maar 
vrijwilligers. De nadruk ligt niet op de (psy-
chische) problematiek, kwetsbaarheid of 
beperking, maar op de kwaliteiten en talen-
ten van de vrijwilliger. Daarnaast vinden 
wij het proces van bewustwording bij de 
wijkbewoners van belang. Iedereen kan 
kwetsbaar worden of in een situatie terecht 
komen waarbij hij/zij ondersteuning kan 
gebruiken. Samenwerken op maat is er 
voor verschillende doelgroepen, zo werken 
ze samen met GGZ Noord-Holland-Noord, 
het Heliomare college Alkmaar, Stichting 
de Waerden, Esdégé-Reigersdaal, WNK en 
Halte Werk. 

Vrijwilligers

In het wijkcentrum zijn we vaak opzoek 
naar gemotiveerde vrijwilligers. Er zijn 
verschillende werkzaamheden. Zo 
bieden wij diverse barwerkzaamheden, 
keukenondersteuning in ons ontbijt/
eetcafé. Wij zoeken mensen van alle 
leeftijden. Enthousiasme is belangrijker 
dan ervaring. Lijkt het jou leuk om je bij 
ons team aan te sluiten en fijn een paar 
uurtjes per week bezig te zijn? Neem 
dan contact met ons op. 

Eten in Daalmeer

Ontbijtcafé 
(elke werkdag van 9.00-10.30)
 
Elke doordeweekse dag kunt u bij ons 
een vers ontbijt komen eten. Dit ontbijt 
bestaat uit een croissant, een pistolet, 
een ei, jam, boter, een plakje kaas en een 
warme drank (€1,50). Liever een ontbijt 
met een extra glas jus d’orange? Dit kan 
ook voor €2,- euro in totaal. 

Eurosoep 
(elke dinsdag van 12.00-13.00) 

Elke dinsdag staat er tijdens lunchtijd 
een heerlijke vers gemaakte soep voor u 
klaar voor maar één euro! De soep kan 
verschillen van een groentesoep tot een 
seizoensoep. Elke week weer een verras-
sing dus.

Eetcafé de Daalder 
(ma, di, do, vr van 17.00-19.30) 

Onze koks werken hard om voor u een 
heerlijke maaltijd te bereiden van de 
kaart! U bent van harte welkom om vrij-
blijvend binnen te lopen, reserveren is 
bij ons alleen nodig met groepen groter 
dan zes mensen. Let op! De keuken sluit 
om 19.15, tot dan kunt u uw gerechten 
bestellen. Wilt u liever de maaltijd thuis 
nuttigen? Afhalen kan ook!

Rummikub gaat weer van start 

Vanaf 7 september start de Alkmaarse 
Rummikub Club weer met een nieuw seizoen bij 
ons in Wijkcentrum Daalmeer. Ze zoeken nog 
enthousiaste gezellige mensen die het leuk 
vinden om elke maandagavond van 19.00 tot 
23.30 uur  te rummikubben! Uiteraard worden de 
richtlijnen en afspraken van het RIVM rondom 
COVID-19 serieus genomen en toegepast.  
Heeft u interesse? Voor meer informatie belt u 
naar Ron, telefoon 06-22627408.

BINGONIEUWS
Bingo tijdens de COVID-19 periode.. Er is een 
COVID-19 protocol opgesteld zodat de avond 
goed en veilig georganiseerd kan worden. Na 
lange tijd zijn er weer mogelijkheden om de 
bingoavond van de Alkmaarse Rummikub Club te 
organiseren. Op 26 september mogen de bingo-
ballen weer rollen! 

Reserveer nu uw plaats bij Ron via 06-22627408 
dagelijks na 14.00 uur. Ron zal u een tijdslot mee-
geven wanneer u aanwezig moet zijn. Hiermee 
willen we voorkomen dat iedereen tegelijk bin-
nenkomt. De bingo begint om half 8 en inloop is 
niet mogelijk, vol=vol. 

  

Uiteraard houden wij ons aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Bij klachten 
dient u thuis te blijven en u te laten testen. Op de facebookpagina van het wijkcentrum 
vindt u de meest recente informatie, de maatregelen en welke activiteiten wel en niet 
door gaan. Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen zo nodig worden gean-
nuleerd of aangepast. 

Let op!
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HOOFDSTUK HAWAÏ
 
“Dat is heel mooi.” zei Manja.
“Ja.” zei Ed “Maar ik heb al aan Noesja uitgelegd dat ik daar 
niet naartoe wil. Ik ben bang voor die haaien daar, die eten 
schildpadden, zegt oom Willem.” Ed griezelde ervan.
“Ze hebben een aantal rijen tanden. In de buurt van haaien 
heb je ook heel veel tandartsen. Op iedere hoek van de straat 
een. En daar ben ik ook niet dol op.”
“Er bestaan wel haaien die schildpadden eten.” zei Manja. 
“Maar de grootste haaiensoort is niet gevaarlijk voor jou. Die 
lusten alleen plankton, dat zijn hele kleine diertjes. Ze kunnen 
jullie schildpadden niet eens door hun keel krijgen. De walvis-
haai en de reuzenhaai daar kun je gerust in de buurt komen, 
als schildpad.”
“Weet je het zeker?” Ed kon het zich niet voorstellen.
“Heel zeker.” zei Manja beslist. “Als we nou voorzichtig die 
kant uit zwemmen, dan kijk ik hoe groot ze zijn.” zei Manja.
“Als het grote haaien zijn, dan kun je er gerust naar toe, dat 
kan geen kwaad.”
Dat deden ze en het was een prachtig eiland.

In de verte zagen ze een groot dier, het 
leek veel op een dolfijn.
“Is dat familie van je?” vroeg Ed aan 
Manja.
“Hij lacht zo vriendelijk. Hij is wel een 
stuk groter. Hij eet hele kleine dinge-
tjes, je ziet ze bijna niet.”
“Dag meneer.” zei Ed en hij gaf hem een poot.
“Ik ben Ed, wie ben jij?”
“Ik ben Harry.” zei het dier.
“Stoor ik u bij het eten?” vroeg Ed.
“Nee, ik eet hele kleine dingetjes, plankton, het duurt lang 
voordat je daarvan genoeg hebt, dus ik eet de hele dag. Je 
stoort me niet, want ik smikkel gewoon door. Kun je me wel 
verstaan, ik mag eigenlijk niet praten met mijn mond vol. Gaat 
het zo?”
“Ja hoor.” zei Ed.
“Wat is het hier mooi en wat zijn de dieren hier vriendelijk. 
Jullie lijken op Manja, de dolfijn. Zijn jullie daar familie van?”
“Nee, we zijn geen familie, maar we kennen haar familie wel.
Wij zijn heel goed bevriend, we eten ook niet hetzelfde, dat is 
makkelijk, dan krijg je daar ook geen ruzie over. Wij eten 

plankton, maar dat had ik al gezegd.”
En Ed dacht, dat woord heb ik al eens eerder gehoord, plank-
ton. Er was een beest dat plankton at, maar al sla je me dood, 
ik zou niet meer weten welk beest het was.
Ed zag in de verte Manja zwaaien en Noesja ook.
“Mijn vrienden willen me geloof ik wat zeggen.
Ik vond het leuk om met u te praten, meneer Harry.”
Hij gaf beleefd een poot en zwom weg.
“Dat was zou een haai.” zei Manja.
“Je meent het.” zei Ed. “En hij was zo vriendelijk, hij at me 
helemaal niet op.”
“Dat zei ik toch.” zei Manja. “Deze haaien eten plankton.”
Nou wist Ed het weer.
Hij keek nog eens om en Harry wuifde vriendelijk naar hem.
Dan had Manja toch gelijk en klopte dit verhaal van oom 
Willem niet.
Hoe kan dat nou, oom Willem had toch altijd gelijk?
“Jawel, er zijn haaien die wel schildpadden eten, maar deze 
niet.” zei Manja.
En zo was het.

Noesja, door Eva van Baar
evavanbaar@gmail.com / www.evavanbaar.nl

Kinderboek  Noesja

Opening schooljaar Openbare 
Vroonermeerschool

Ja, we zijn weer van start gegaan! Woensdag 19 augus-
tus hebben we ons schooljaar officieel geopend en dit 
hebben we niet onzichtbaar voorbij laten gaan. We 
hebben een rondje door de wijk gemaakt om ons te 
laten zien én van ons te laten horen. Daarbij hebben 
we natuurlijk ook een stop gemaakt bij de locatie waar 
ons nieuwe schoolgebouw gaat komen. Onze tocht 
begon met het zingen van het schoollied onder bege-
leiding van meegenomen muziekinstrumenten. Het 
lied heet ‘De plek voor jou en mij’ omdat er op de 
Vroonermeerschool plek voor iedereen is om samen de 
wereld te ontdekken. 

‘Natuurlijk is dit mijn plek
waar ik de wereld om mij heen ontdek

Op de groene school, ja dat zijn wij
Dit is de plek voor jou en mij!’ 

Er werd prachtig gezongen en ondertussen werd er 
muziek gemaakt op een gitaar, fluitjes, tamboerijn en 
zelfs twee pannendeksels. We kregen een groot 
applaus van iedereen die was komen luisteren. Daarna 
liepen we samen door Vroonermeer-Noord naar de 
plek waar ons nieuwe ‘groene’ schoolgebouw gebouwd 
gaat worden. Daar kijken we enorm naar uit, net als 
naar komend schooljaar! We hebben er zin in weer een 
hoop te gaan leren op onze mooie groene, duurzame 
en gezonde school.

Geschreven door de leerlingen van groep 5.

Tip de redactie
Drukte bij scholen
Bij de scholen is het ’s morgens druk. Zeker als het 
regent. Scholen willen dat ouders vooral lopend of met 
de fiets komen, maar toch rijden er veel auto’s door de 
straten bij scholen. Dat is niet altijd veilig. De kinderre-
dactie van Liereland gaat de komende tijd op zoek naar 
oplossingen.

Snel even uitstappen voor de school en pappa of 
mamma rijdt weer door. Het komt bij alle scholen in en 
om Alkmaar voor. Ook bij middelbare scholen. 
Schooldirecteuren vragen ouders en kinderen om niet 
met de auto te komen, maar ze doen het toch. Omdat 
het regent bijvoorbeeld. Tussen die auto’s steken weer 
kinderen over. Dat is gevaarlijk.
De politie zegt dat ze weinig kunnen doen tegen de 
drukte. Agenten zeggen wel dat de vaders en moeders 
in de auto lastig zijn aan te spreken op het gedrag. Soms 
worden ze boos. “Ik ben zo weer weg.” Dat is meestal 
het excuus. Ook kinderen en andere ouders krijgen wel 
eens bijna ruzie voor de school. De politie hoopt dat de 
ouders verstandig zijn en niet boos worden. 

De kinderredactie van Liereland wil weten wat u vindt. 
We gaan de komende tijd op zoek naar oplossingen. 
Weet je tips, mail ze naar redactieliereland@gmail.com. 
Ook voor andere onderwerpen kun je een mail sturen, 
dan gaan wij het uitzoeken.

Voor basisschool Liereland in de Daalmeer is het soms 
heel druk, net als bij andere scholen.  
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Kunstzinning op stap met De Rekere
In deze tijden van corona liggen veel activiteiten stil. Ook 
De Rekere ontkomt daar niet aan. Toch is daar afgelopen 
maanden veel werk verzet. Er zijn enkele verbouwingen 
uitgevoerd, diverse muren geschilderd en de buitenruimte 
is flink aangepakt. Los daarvan is er ook nog een unieke 
route door de wijk ontworpen.

Wie deze route volgt, maakt kennis met onverwachte en 
veelal onbekende creatieve ontdekkingen in de wijk 
Huiswaard. Start- en eindpunt is De Rekere aan de 
Drechterwaard 16. De beschrijving is daar op te halen gedu-
rende de openingstijden (zie www.derekere2.nl).

Onbekende pareltjes
De route is een initiatief van Jelle Bouwhuis van het 
Kunstgroep Huiswaard dat onderdak vindt in De Rekere. Hij 
noemt het een ‘kunstsafari’ door de wijk. In elk geval gaan de 
deelnemers op  ontdekkingstocht in Huiswaard I. Daar maken 
ze kennis met uiteenlopende vormen van kunst: beelden, 
schilderijen, vergezichten, architectuur; de route voert langs 
een rijk en gevarieerd palet aan bezienswaardigheden. Een 
aantal zal bekend voorkomen. Maar er zijn verschillende 
onontdekte pareltjes die de ogen van de wandelaar zullen 
openen. Menigeen zal de wijk voortaan met heel andere ogen 
bekijken.

Meer dan de moeite waard
De route kan individueel of in groespverband worden afgelegd. 
In dat laatste geval adviseren we om de vereiste afstand aan te 
houden. Zoals gezegd, het startpunt is De Rekere, daar eindigt 
de safari ook. Wie wil, kan er aan de bar een drankje nuttigen 
en zijn mening over de route vastleggen in het boek dat daar-
voor klaar ligt.

We wensen de deelnemers een mooie kunstzinnige wandeling 
en kijken uit naar de reacties.

Activiteiten in De Rekere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakker Bart Alkmaar|  
Europaboulevard 355-357  

(072) 561 11 11 | 
www.bakkerbart.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
Iedere feestelijke dag wordt nog 
   feestelijker met een heerlijke 
visschotel of heerlijke vishapjes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Geniet er ook van en haal voor  
  Pasen een schotel in huis 
       Bestellen kan ook! 
	
Europaboulevard	361,	1825	RK	Alkmaar	
	 Telefoon:	072	5622666	 	
	 www.vishandeljschilder.nl	
	
	

	
	
	
	

	

Elke zaterdag!

Ping Pong 
Alkmaar verder 
op weg omhoog
Ping Pong Alkmaar gaat dit jaar weer een stap verder in 
zijn ontwikkeling. Na zich de eerste twee jaar vooral op 
de jeugd te hebben gefocust, gaan we dit jaar een stap 
richting topsport maken.

Het doel is namelijk om Alkmaar weer op de kaart te 
zetten als tafeltennis topsportstad, zodat het een com-
pleet serieuze tafeltennisclub wordt. Dit jaar zal met een 
internationaal team worden meegestreden in de 3de 
divisie van de NTTB. Hierbij wordt natuurlijk met een 
schuin oog terug in de geschiedenis gekeken, toen 
Alkmaar op zowel nationaal als internationaal niveau een 
woordje meesprak.

Naast dit topsportonderdeel wordt natuurlijk de basis van 
de club niet vergeten, de jeugd. Sinds 2018 hebben inmid-
dels zo’n 30 leden de weg naar de nieuwe club weten te 
vinden en wordt er zelfs met meerdere jeugdteams mee-
gestreden in de NTTB-competitie. De jeugd van alle 
niveaus is van harte welkom om er een echt grote 
Alkmaarse club van te maken.

Ook is dit jaar nieuw dat er op woensdagavond serieus 
kan worden getraind door senioren onder leiding van 
Mark Smith, de hoofdcoach en oprichter van de club.

Voor verdere info kun je kijken op de 
website van Ping Pong Alkmaar 
https://www.pingpongalkmaar.nl/. 
Op facebook is de club ook te 
volgen. Dus je ziet, de club is hele-
maal aangepast aan de moderne 
tijd en een grote toekomst.



Wijkkrant Alkmaar-Noord –13

NIEUWE puzzelopgave  
‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’

Wat zie jij dan? Een extravagante pink lady, 
onze eigen lady Gaga in het winkelcen-
trum? Wie herkent deze roze dame uit een 
winkel in winkelcentrum de Mare? 
Degene die als eerste het goede antwoord 
doorgeeft, wint 25 euro aan VVV-bonnen, 
die op heel veel plekken te besteden zijn.

De oplossing vermelden we in de wijkkrant 
van oktober 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oplossing van de puzzel in 
de wijkkrant van juni
Een groot aantal mensen heeft 
de grote Smurf in de vorige 
wijkkrant herkend. Dit was 
Ed, die wordt omschreven als 
de zeer vriendelijke eigenaar 
van Europart, Het 
Onderdelenhuis De Mare aan 
de Europaboulevard 18 in 
winkelcentrum De Mare. De 
snelste goede oplossing is 
gegeven door mevrouw 
Heuvink. Zij heeft daarmee 25 
euro aan VVV-bonnen 
gewonnen.  

Op het bankje…
familie Afzali
Als vluchteling in Nederland: Hoe is dat? 

Ken je alle wandelweggetjes die er zijn in de 
Groene Voet? Vast niet! 
Midden in Alkmaar Noord ligt een prachtig 
stadspark waar heel veel mensen van Alk-
maar Noord dagelijks door fietsen, maar 
net zoals ik, nog nooit in gewandeld heb-
ben. Wat een verrassingen zijn er in de 
Groene Voet op een rustige maandagmor-
gen te ontdekken. Ik wandel met vogelaar 
Frits-Jan Maas en waan me niet meer in 
een nieuwbouwwijk, want er is overal 
groen om me heen. We ontmoeten elkaar 
in de vlindertuin en Frits-Jan hoort meteen 
dat er een merel in de top van de boom 
zingt. Alleen mannetjesvogels zingen. In 
het voorjaar zijn de merels ’s morgens vroeg 
de eerste die geluid maken, twee uur voor-
dat de zon opgaat! Frits-Jan heeft een aantal 
jaar geleden met andere vogelaars alle 
vogels in Alkmaar geïnventariseerd. Dat 
betekende meerdere keren om vier uur uit 
bed om te luisteren naar vogelgeluiden en 
op die manier meer te weten te komen 
welke vogels er broeden in de Groene Voet.
 
Hoe ben je vogelaar geworden?
“Ik ben geboren op Texel, kom uit een familie 
van strandjutters en zag op tienjarige leeftijd 
samen met mijn vader bewust een bijzondere 
vogel, de notenkraker. Op mijn 12e werd ik lid 
van de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie). Deze bond bestaat nu honderd 
jaar en organiseert onder andere vogelkampen. 
Zodoende raakte ik steeds meer in de ban van 
vogels. Met de verrekijker erop uit, de duinen 
in. In de familie Maas werd al vroeg van alles 
getekend; mijn onderwerp waren de vogels. 
Nadat ik de lerarenopleiding tekenen en hand-
vaardigheid gevolgd heb en een jaar de 
Rietveldacademie, ben ik nu zelfstandig beel-
dend kunstenaar en maak natuurgetrouwe 
schilderijen van vogels. Deze zijn te zien op 
mijn website www.frits-janmaas.nl.” 

We gaan samen aan de wandel. De Groene 
Voet is niet groot, maar op dit relatief kleine 
oppervlak zijn er heel veel verschillende wan-
delpaadjes en veldjes te ontdekken. In 2014 is 
het park gerenoveerd. Vanuit de vlindertuin 
(zeker een bezoekje waard!) lopen we langs een 
veld speciaal voor honden met allerlei speel- 
en klimtoestellen, waarop de honden hun 
energie kwijt kunnen raken! Ook Frits-Jan 
maakt met zijn bordercollie Nell vaak gebruik 
van het hondenspeelveld. Daarnaast een 
natuurspeeltuin voor kinderen, echt prachtig 
aangelegd. Aan de overkant langs het fietspad 

het drukbezochte skateplein. Daarachter een 
groot klimrek met een klein voetbalveldje en, 
verscholen achter een hek, een natuurgebied 
waar je tussen 15 maart en 15 juni niet in kan. 
We lopen erlangs en zien dat het nu nog steeds 
is afgesloten. Boven in een berk hoort Frits-Jan 
nog een tjiftjaf. 

Welke vogels kun je zoal horen 
en zien in de Groene Voet? 
“Er vliegen wel meer dan vijftig soorten vogels. 
De halsbandparkiet broedt er sinds 4 jaar. De 
grote bonte specht is een prachtige vogel om 
naar te kijken en die kun je horen als hij tegen 
de stam klopt. Een sperwer vliegt hier rond en 
broedt een stukje verderop in de Rekerhout. In 
de herfst was er een hele groep kramsvogels 
te zien op een bessenstruik. Een groene 
specht zat in de vlindertuin op de grond. De 
ijsvogel met zijn flitsende helblauwe kleur 
kun je over het water zien vliegen.”

Welk seizoen is het beste om naar 
vogels te kijken?
“Vanaf februari/maart als de bomen nog kaal 
zijn beginnen de vogels te fluiten. Dan kun je 
ze ook nog goed zien. Er is een bepaalde 
volgorde wanneer welke vogel weer in 
Nederland komt en begint met paarvorming, 
nestjes bouwen en broeden. Als je weet hoe 

de volgorde is, kun je ze ook eerder herkennen. 
De tjiftjaf is in maart de eerste trekvogel die 
weer van zich laat horen. De zanglijster kan al 
in februari voluit zijn prachtige luide zang 
rondstrooien. Nu in de zomer zijn er niet 
zoveel vogels te zien en te horen. 

Straks in september en oktober gaan sommige 
vogels zich verzamelen in grote groepen, eten 
bessen en vertrekken daarna naar andere 
landen. Dat is weer een goede tijd om meer 
vogels te bekijken.”

Op het bankje…
met Frits-Jan Maas 
in de Groene Voet
Op het moment dat je meer weet, ga je meer zien

Stuur het antwoord voor 18 september 2020 naar: redactie@wijkkrantalkmaarnoord.nl. 

De verklaring van de 
naam de Groene Voet: 

van boven af gezien heeft het park de 
vorm van een voet; de hak bij de 

Oudieplas en Tom van de Kolk en de 
tenen aan de oostkant. Vandaar de drie 

grote houten voeten bij de ingangen.

Pop- en showkoor Heartbeat 
zoekt lage alten! 
Is zingen jouw passie, ben je een echte 
teamplayer van 18 plus? Dan nodigen we je 
uit om gauw een vrijdagavond vrijblijvend 
mee te komen zingen in De Rietschoot te 
Koedijk. We repeteren op vrijdagavond van 
19.30 - 21.30 uur. Voor nu in de grote sport-
zaal, dus corona-proof. 

Natuurlijk zijn alle stemmen welkom, maar 
we zitten te springen om lage alten! Bij 
twijfel....gewoon proberen. Tijdens je 
proefperiode doe je een stemtest en wordt 
je stemgroep bepaald, dus dan weet je of je 
bij ons de alten kan komen versterken.  
Heartbeat is een ambitieus en gezellig koor 
onder leiding van dirigent/zangcoach Olaf 
van Rijn, dat wordt begeleid door een fan-
tastische eigen live-band! Er is een aantal 
unieke arrangementen voor ons gemaakt, 
heel gaaf om deze te mogen zingen!

Elke twee jaar presenteren we een nieuwe 
show, waarbij de koorleden uitgedaagd 
worden om zang te combineren met een 

stukje theater en choreografie. De shows 
worden begeleid door een professionele thea-
terdocent/regisseur. Volgend jaar november 
vieren we ons 20-jarig jubileum. We zijn al 
druk bezig om een geweldig repertoire in te 
studeren, dus wacht niet langer zodat je dan 
mee kunt doen! Je oefent met MP3- bestan-
den en kan desgewenst gebruik maken van 
bladmuziek. 

Ons koor heeft maximaal 30 leden
 dus bij ons telt élke stem!

Neem eens een kijkje op onze website www.
heartbeatkoedijk.nl of bel naar 072-5623191.

Heb je tips voor mensen die ook willen 
genieten van vogels kijken? 
“Je kunt als je een tuin hebt elke dag een half 
uur kijken, liefst met een verrekijker. Dit is 
zelfs te doen vanuit een luie stoel. Zo zul je 
versteld staan welke vogels je tuin bezoeken. 
Je ziet al gauw dertig soorten. Ik zag bijvoor-
beeld een ooievaar overvliegen! Dat verwacht 

je niet. Je kunt met excursies meelopen van 
de IVN, de vogelwerkgroep Alkmaar of met 
vogelaars die je kent, want zij wijzen je op 
allerlei geluiden en zien veel meer. En het is 
echt waar: als je meer weet, ga je ook meer 
zien. Er zijn verschillende apps die je kennis 
kunnen vergroten zoals de app Obsedentify 
en Plantnet. Je maakt een foto van een 
insect, een plant of een vogel en de app 
geeft aan wat de naam is.”
Frits-Jan dankjewel voor deze rondleiding 
door de Groene Voet. Hopelijk raken mensen 
die dit lezen enthousiast om in dit mooie 
stadspark te gaan wandelen en dan ook om 
zich heen te kijken en te luisteren naar welke 
vogels hier rondvliegen.

Tekst: Theodora Klaver
Foto: Rob Sieben

Foto: Elly
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Als je écht wilt weten wat er 
 nu in de wereld gebeurt, 

moet je dit boek lezen.

Nu verkrijgbaar bij Europart Onderdelenhuis in de Mare. 

Europaboulevard 18, Alkmaar (Tussen Albert Heijn en HEMA)

•  Altijd maximale vulling
•  Verkrijgbaar voor alle merken

EASYFIKS INKT

Acties geldig vanaf 9 mei 2020

•  Voor koffiezetapparaten en waterkokers
•  Reinigingstabletten 10 stuks
•  Ontkalkingstabletten 6 stuks

REINIGER/ONTKALKER

9.00.01.45-0/46-0

Voordeliger printen 
met een uitstekende 

kwaliteit

Zorgeloos vanuit huis aan het werk

en daarna genieten in eigen tuin

**Actie geldt op alle Easyfiks inkt 

**2E PAK

25%

*2E PAK

25%

*Com
bineren m

ogelijk 

THUISWERKERS
VOOR ALLE

Altijd een lekkere 
kop koffie!

SLIM HUISHOUDELIJK ONDERHOUD
O N D E R D E L E N • A C C E S S O I R E S • R E I N I G E N • S E R V I C E • R E P A R A T I E

GOED GEFIKST

Zou het kunnen dat wij als gevolg van de mediaverdoving 

en het nepnieuws in slaap worden gesust 

en bewust op het verkeerde been worden gezet? 

Altijd een vestiging in de buurt

Reguliere, verlengde en flexibele opvang
Opvang 0-4 jarigen, peuteropvang en BSO 4-12 jarigen

www.rollebol.nlCentrale administratie: Kennemerstraatweg 1 - 1814 GA  Alkmaar - e: info@rollebol.nl - t: 072 566 90 28

AdvRollebolWijkkrantAlkmaarNoord-151-214-6-V1.qxp_AdvRollebolWijkkrantAlkmaarNoord-151-214-6-V1  20-01-20  14:19  Pag  
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Kat van de maand: Emie
Emie woont bij Stichting Zwerfdier. Zij 
vertelt haar verhaal aan Nico Cremer

Lieve lezers, ik ben zwart met wit poesje 
Emie. Ik ben geboren op 8 augustus 2008. 
Jarenlang woonde ik in een leuk huisje, 
samen met mijn broer Koosje. Je kunt beter 
Koos zeggen want hij is een grote kater. 
Iedereen vindt Koosje leuk en lief, maar ik 
niet. Ik vind geen enkele andere kat leuk. In 
2016 gingen wij onzindelijk gedrag vertonen. 
Wij waren te veel alleen thuis en kregen te 
weinig aandacht.

Ons baasje wilde een nieuw huisje voor ons 
zoeken waar wij meer aandacht krijgen. Wij 
zijn op 9 november 2016 naar Zwerfdier 
gebracht. Vanaf het begin was het de bedoe-
ling dat Koosje en ik niet samen naar een 
nieuw huisje zouden gaan. Onze verzorgers 
zagen dat wij allebei lieve gemakkelijke men-
senkatten zijn. De bezoekers zagen dat ook. 
Ik heb maar tien dagen bij Zwerfdier 
gewoond. Op 19 november 2016 ging ik naar 
mijn tweede huisje. Koosje is veel later ver-
trokken. Hij is niet meer teruggebracht. Ik 
wel.

In het voorjaar van 2019 was ik regelmatig 
onzindelijk in huis. Mijn baasje kon het niet 
meer aan, het werd haar te veel. Zij heeft mij 
op 28 mei 2019 teruggebracht naar Zwerfdier. 
Ik maakte kennis met mijn nieuwe verzor-
gers. Ze vonden mij allemaal leuk en lief. Ik 
was altijd blij als ze er waren. Ze gaven mij 
aandacht en aaitjes, daar houd ik van. Ik liep 
niet los in de kamer.

Ik bleef liever in mijn kooi wonen. Zo had ik 
geen last van de andere katten in mijn kamer. 
Dit heeft  enkele weken geduurd. Op 3 juli 
2019 ben ik naar mijn derde huisje vertrok-
ken. Al na enkele dagen belde mijn baasje 
naar Zwerfdier. Zij vertelde dat ik onzindelijk 

ben. In overleg met Zwerfdier nam mijn 
baasje maatregelen. Maar niets hielp, ik bleef 
onzindelijk. En het werd erger. Op 15 juli 
2019 ben ik teruggebracht.

Tja, daar zat ik dan. In mijn vorige drie 
huisjes was ik onzindelijk. Wat nu? De 
mensen van Zwerfdier gingen op zoek naar 
mijn vierde huisje. Maar ook in het asiel was 
ik af en toe onzindelijk. Daarom besloot men 
uiteindelijk dat ik niet meer naar een huisje 
vertrek. Op 7 oktober 2019 ben ik verhuisd 
naar het mooie grote adoptieverblijf. Hier zijn 
twee kamers en een grote tuin. Ik blijf graag 
binnen in 1 van de kamers. Daar staat een 
leuk rond krabmeubel. Daar lig ik graag 
bovenop. Het staat bij een deur. Dat is handig 
want iedereen die langsloopt, geeft mij een 
aaitje. Ik ben gek op aandacht en aaitjes.

Mijn verzorgers kammen en borstelen mij 
regelmatig. Dat vind ik heerlijk. Er komt best 
veel los haar uit mijn vacht. Verder ben ik 
speels. Laatst had iemand een speelgoedmuis 
meegenomen, die piepte af en toe vanzelf. Ik 
ging helemaal uit mijn bol om met deze muis 
te spelen. Ik ben meestal binnen. Soms ga ik 

in de tuin lopen. Het vervelende is dat daar 
andere katten rondlopen. Ik vind geen enkele 
andere kat leuk. Gelukkig vind ik al mijn ver-
zorgers lief.

Wil je mij of een andere kat bij Zwerfdier 
financieel verzorgen? Dat kan. Bij onze stich-
ting wonen 24 adoptiekatten. Je kunt ons 
steunen en adopteren voor € 12,50 per kat 
per maand. Je krijgt dan één keer per vier 
maanden een leuke brief met foto’s. Kijk maar 
eens op de site van Stichting Zwerfdier. Je 
kunt ook tussen 9 en 16 uur bellen naar 072 – 
561 2482, niet op zon- en feestdagen.

Hartelijke groeten van Emie

€ 50 voor je kind van het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur Alkmaar
Ouders die als gevolg van de corona-crisis tij-
delijk minder inkomsten hebben kunnen een 
beroep doen op een (door)startbijdrage voor 
sport en cultuur van € 50,- per kind.

Het Jeugdfonds Alkmaar stelt per kind uit de 
gemeente Alkmaar in de leeftijd van 4 t/m 17 
jaar een bijdrage beschikbaar van € 50,- om 
hem of haar te laten starten met sport- of cul-
tuurlessen in het nieuwe seizoen. Ouders 
kunnen hiervoor zelf eenvoudig een aanvraag 
indienen.

Het Jeugdfonds wil hiermee voorkomen dat 
ouders hun kind(eren) afmelden bij de sport-
club of muziekschool in het nieuwe school-

jaar, mocht dit om financiële redenen nood-
zakelijk zijn. Indien ouders voor een langere 
termijn financiële hulp nodig hebben dan 
kunnen zij daarna een beroep doen op de 
reguliere regelingen van het fonds.

Het Jeugdfonds zet zich normaal in voor kin-
deren waarvan de ouders een minimuminko-
men hebben. Voor deze kinderen wordt de 
contributie van een sportvereniging of het 
lesgeld van een cultuurinstelling betaald. Het 
fonds vindt het belangrijk dat alle kinderen 
mee kunnen doen op het gebied van sport of 
cultuur. Nu de corona-crisis meer gezinnen 
treft komt het Jeugdfonds in Alkmaar tijdelijk 
met deze regeling. 

Bestuurslid Mirjam de Zeeuw: “Ik heb zelf 
een balletschool en er zijn al leerlingen die 
komend seizoen niet meer kunnen dansen 
omdat de ouders er als gevolg van de corona-
crisis geen geld meer voor hebben. Wij willen 
als bestuur niet dat kinderen de dupe worden 
van deze crisis en hopen met deze regeling de 
ouders en de kinderen een beetje op weg te 
kunnen helpen.”

Aanvragen kunnen t/m 18 december op een-
voudige wijze worden ingediend. 

Meer informatie over deze regeling en het 
aanvragen is te vinden op doorstartsporten-
cultuuralkmaar.nl.

Kunst in de Hortus
Bij Hortus Alkmaar staat het weekend van 
18 tot en met 20 september volledig in het 
teken van kunst. Een aantal gerenom-
meerde kunstenaars, waaronder Mary 
Koekenbier, Cees van Nieuwburg, Pauline 
Bakker, Jos Apeldoorn, Frederique 
Groustra, Thalita Schiffer en Bea Smit, 
exposeert drie dagen lang in de tuin en de 
kas. De beelden staan verspreid door de 
tuin, de schilderijen worden in de kas 
tentoongesteld.

Workshops
Het hele weekend is er naast de exposities 
een uitgebreid programma van activiteiten 
voor alle leeftijden. Op zaterdag zijn er 
workshops intuïtief schilderen, sieraden 
maken, kennismaken met botanisch 

afdrukken, origami en bloemschikken. Jos 
Apeldoorn verzorgt demonstraties houtbe-
werken, cursisten van Atelier16 verzorgen 
demonstraties beeldhouwen. Op zondag zijn 
er workshops labyrinth lopen en demonstra-
ties pottenbakken en fractals maken. 

Tuindiner met muziek
Op zaterdag is er vanaf 17.00 uur een tuin-
diner, omlijst met Cubaanse muziek van 
Carlos Valdes Perez. Het diner wordt 
geserveerd op het terras.

Kunstmarkt en veiling op zondag
Op zondag is er een kunstmarkt met 
kraampjes van (amateur)kunstenaars met 
sieraden, glaskunst, keramiek enz. 
Kinderen kunnen die middag hun eigen 
kunstwerk maken en zich laten schminken. 
Vanaf 14.00 uur verzorgt het trio 3sparQ 
een aantal optredens. Om 15.00 uur is er 
een kunstveiling met als veilingmeester 
Bas de Regt. Diverse deelnemende kunste-
naars veilen een of meer van hun werken. 
Daarnaast worden er onder andere werken 
geveild van botanisch kunstenaars. De 
opbrengst van de veiling is voor Hortus 
Alkmaar. 

Het gehele programma is te vinden is 
www.hortusalkmaar.nl.
Data 18, 19 en 20 september 2020
Tijd: 18 september van 10.00 - 18.00 uur, 
19 september van 10.00 - 21.00 uur, 20 
september van 10.00 - 17.00 uur.
Entree: € 5,00 voor volwassenen, € 2,50 
voor kinderen van 8 t/m 15 jaar

Het kunstweekend is mogelijk dankzij een 
bijdrage van het Victoriefonds, EBC 
Beveiliging en De Ondernemerstuin.

Als gevolg van de Corona-crisis 
minder inkomsten?  

 
Vraag nu eenvoudig een bijdrage 

voor jouw kind(eren) aan! 

€ 50 VOOR JOUW KIND!

(door)startbijdrage voor sport en cultuur

DOORSTARTSPORTENCULTUURALKMAAR.NL
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gratis parking voor auto en � ets!

kerstevent

dikkie dik goes christmas
13:00|14:00|15:00 uur

in de Mare!
zat 14 december, vanaf 11:00 uur

‘normaal’ zal nog wel even duren … 
tot die tijd gaat de Mare  
alvast zo normaal mogelijk doen!

(als altijd)

een vriendelijk woord,  
service en gratis parkeren

voor de rest vragen we uw begrip


