
De eerste 
gesprekken 
zijn geweest 
—
We hebben aangekondigd dat we 
in september of oktober bij alle 
bewoners langskomen voor een 
gesprek over uw huidige situatie 
en uw woonwensen. In dit gesprek 
komt uw woning en de wijk ter 
sprake en ook waar u zich zorgen 
over maakt. 

De eerste gesprekken zijn geweest. 
Nu blijkt een grote vraag die bij 
meer bewoners leeft: als ik tijdelijk 
mijn huis moet verlaten, ga ik dan 
meer huur betalen voor mijn tijdelijke 
woning? Het antwoord is: nee, als u 
eventueel een tijdelijke woning krijgt 
aangeboden, betaalt u de huurprijs 
die u nu ook betaalt. U heeft een 
huurcontract met Van Alckmaer en 
dat contract loopt gewoon door. 
U hoeft voor een tijdelijke woning 
dus niet meer huur te betalen.
Als u voorgoed gaat verhuizen naar 
een andere woning, kan het wel zijn 
dat u meer huur gaat betalen. 

Alle huurders krijgen een brief 
met een datum en een tijdstip 
(of u heeft al een brief gekregen). 
Bent u op deze dag of op dit tijdstip 
niet thuis, dan kunt u bellen voor 
een nieuwe afspraak naar: 
06 – 36 08 12 02. U kunt ook mailen 
naar: bloemwijk@vanalckmaer.nl. 
De afspraak wijzigen is 
altijd mogelijk .

Kom gerust langs bij 
Boomkampstraat 5 
—
De woning op de Boomkampstraat 
nummer 5 is ons kantoor voor 
de komende tijd. Hier is het 
informatiepunt voor bewoners 
ingericht. U bent van harte welkom 
om langs te komen en uw vragen 
te stellen. De volgende inloop is 
op maandag 16 oktober .
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Meer informatie
—
Heeft u vragen? Stel ze gerust. 
Er is een speciaal e-mailadres 
en een telefoonnummer. U krijgt 
altijd een reactie, ook als we het 
antwoord nog niet weten .
www.bloemwijkalkmaar.nl 
e-mail: bloemwijk@vanalckmaer.nl 
telefoon: 06 – 36 08 12 02 

Wie woont er eigenlijk 
in de Bloemwijk? 
—
Uit de eerste gesprekken blijkt 
dat niet alle bewoners elkaar 
kennen. Daarom stellen we in iedere 
nieuwsbrief een bewoner of gezin 
aan u voor. Deze maand zijn dat 
de gebroeders Co en Joop Bijl uit 
de Hulststraat. 

Deze broers van 65 en 69 jaar 
wonen al sinds hun geboorte in 
de Bloemwijk. Nog bijzonderder: 
ze zijn geboren in het huis waar 
zij nu wonen. Ze zorgen goed 
voor elkaar en voor hun woning. 
Dat zij schilders zijn geweest, kun 
je zien aan hun huis: dat zit goed 
in de verf. Co is veel aan het werk 
in zijn volkstuin. 

U bent van harte 
welkom om langs 
te komen!

Dit is het rooster voor 
de komende weken:

Maandag 16 oktober 
van 10.00 tot 12.00 uur 

Donderdag 9 november 
van 10.00 tot 12.00 uur

Donderdag 30 november 
van 10.00 tot 12.00 uur

Donderdag 21 december 
van 10.00 tot 12.00 uur

En dat betekent in deze tijd 
van het jaar dat de aardbeien 
zijn geplukt, de piepers gerooid 
en de sperziebonen en de kolen 
geoogst. Joop doet veel in 
huis en verwerkt alle gezonde 
groenten en fruit. De rode kolen 
worden gesneden en gekookt 
en gaan de vriezer in. En van de 
aardbeien maakt hij jam. 

De woning vinden ze fijn. Ze hebben 
zelf de keuken laten inbouwen en 
een deur gemaakt voor de trap naar 
boven tegen de kou. Ook met de 
buren hebben ze het prima naar 
hun zin. Regelmatig een bakkie 
en af en toe samen voetbal kijken 
is perfect. Je moet er zelf wat van 
maken, vinden ze. Twee tevreden 
mannen die ‘tot hun dood in de 
Bloemwijk blijven’ .  


