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HAM - FLYER 12-21
voor de leden van A01

Mededelingen van de Veron-afd. A01 Alkmaar


Beste leden van de afdeling Alkmaar,

Zoals bekend moesten wij het veld ruimen bij Ko Hartog 
in Heiloo. Wij dachten daar nog het grootste deel van 
het jaar 2020 bijeenkomsten te kunnen houden tot het 
nieuwbouwpand van Ko Hartog gereed zou zijn, echter 
gooide een “micro-organisme” flink roet in het eten. 

Bijeenkomsten konden we niet meer houden. We hebben in deze 
adempauze echter wel de gelegenheid gehad om een geschikte 
vervangende locatie te vinden. Wij bedanken alle leden die suggesties 
aandroegen. Sommige locaties waren mooi, doch te duur voor ons 

budget, andere locaties waren 
minder geschikt en sommige 
beheerders bleken onbereikbaar 
of reageerden niet. 

Wij hadden een aantal wensen 
t.a.v. de nieuwe ruimte: in de 
omgeving van Alkmaar, goed 
bereikbaar, voldoende 
parkeergelegenheid, gelijkvloers/
begane grond, presentatie 
mogelijkheden, keuken/bar met 
koelkast voor koffie en drankjes, 
ruimte voor minimaal 30 personen 
en een betaalbaar prijsje. Wij 
hebben al deze ingrediënten 
gevonden in een ruimte via 
Herman PA9HS, u weet wel, de 
man van de 3D printer. 
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Onze keuze is derhalve 
gevallen op “De Woeste 
Hoeve”, Dorpsstraat 51 
1842 GT Oterleek. De 
Woeste Hoeve bevindt zich 
in, eigenlijk achter, een oud 
gebouw van de brandweer. 
Wij hebben wat foto’s 
gemaakt van het gebouw en 
de binnenkant van de 
ruimte. Wij hopen van harte 
dat we na de zomer 
misschien weer 
bijeenkomsten kunnen 
organiseren. Alles zal afhangen van de coronacijfers uiteraard. Veel 
leden hebben reeds een eerste of volledige vaccinatie gehad. Daar een 
vaccinatie nog steeds geen 100% garantie geeft, kijken we ook naar de 
hele wereld om ons heen. Zodra het echt veilig voelt, gaan we ervoor. 
We popelen! 

Namens het bestuur van A01

’73, Jan - PA0JSY 

Hierbij een impressie van het interieur van “De Woeste Hoeve”
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En er schijnt nog ruimte te zijn 
voor een bescheiden kast om wat 
van onze eigen spulletjes in te 
zetten en mochten jullie zin 
hebben in een “ommetje” rij er 
deze zomer eens langs om je 
alvast te oriënteren!!
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