Nieuwsbrief februari 2020

Alkmaar, 5 februari 2020

U bent weer van harte welkom op de bijeenkomst van de Huurders Belangen Vereniging
(HBV) voor de bewonerscommissies van Woonwaard.

Beste mensen,
Het nieuwe jaar is alweer enkele weken op gang. Tussen “oud en nieuw” zijn veel zaken
weer ontspoord. Het is niet meer leuk om een jaarwisseling te “vieren”.
Hier kwam nog bij dat het de hele tijd mistig bleef. Het hoogtepunt van een dergelijke
jaarwisseling is voor mij altijd het kijken naar het prachtige vuurwerk. Vanuit ons huis zien
wij om twaalf uur de een na de andere geweldige siervuurwerk de lucht ingaan. Van
Purmerend, Heerhugowaard, langs de dorpen, via Alkmaar naar Koedijk.
Al vele jaren gezien en genoten, helaas van 2019 naar 2020 dus niet!!!
Vrijheid
Het jaar 2020 is ook het jaar van de VRIJHEID.
Herdenken dat op 27 januari 1945 het Russische leger het Nazi - vernietigingskamp
Auschwitz heeft bevrijd.
Het boek van Eddy de Wind met als titel “Eindstation Auschwitz” met als ondertitel mijn
verhaal vanuit het kamp (1943 – 1945) geeft ons een gruwelijk inzicht van wat daar is
gebeurd.
Elke generatie dient dit boek te lezen.
2020 is ook het jaar dat wij stilstaan bij de bevrijding van Nederland (officieel op 5 mei
1945); herdenken deze bevrijding van het juk van Nazi-Duitsland.
Het is alweer 75 jaar geleden. Hebben wij van al deze ellende geleerd?
Nooit meer Auschwitz zeggen we dan!
Wij blijven maar dicht bij huis en moeten constateren dat het in ons land niet gaat zoals het
zou moeten zijn. Zij er nog normen en waarden in ons land? Ten opzichte van het verleden
ligt de “hele wereld” op ons bord. De moderne media enzovoort brengt ons het nieuws, of
het allemaal juist is, valt nog te bezien (denk aan nepnieuws).
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Hoog Water
Dit jaar wordt ook aandacht besteed aan het hoge water, de bijna dijkdoorbraken in de
Betuwe. Het is dit jaar 25 jaar (1995) geleden dat het bevel kwam om te evacueren. De
dijken “hielden” het. De beelden spreken voor zich. Ook in de provincie Limburg kwam het
hoge water, zoals bij Borgharen, Itteren tot aan Arcen. De Maas stroomde over.
Velen zullen zich dat nog wel herinneren.

Afscheid Theo Mosch,
Eind vorig jaar heeft Theo te kennen gegeven, dat hij onze bijeenkomsten niet meer zou
bijwonen. Zijn gehoor laat hem in de steek.
Ik ken Theo sinds de loop van 2007. Wat mij nog steeds op het netvlies staat waren zijn
opmerkingen over de toen – in behandeling zijnde – nieuwe statuten van de beide
huurdersverenigingen van Woonwaard te Alkmaar en Heerhugowaard; tot één
Huurdersbelangenvereniging.
Zijn opmerkingen waren niet mals en gericht aan het toenmalige bestuur.
Overigens was de bijeenkomst in de “oude” Rekere (die niet lang daarna gesloopt werd).
Mijn dank aan Theo voor zijn opmerkingen aan mij (als voorzitter) en tevens gericht aan ons
allen.
Hij blijft (gelukkig) nog wel voorzitter van de bewonerscommissie “Prinsenhof III”.
Theo het gaat je goed!

Wij hopen elkaar weer te zien op dinsdagavond 18 februari 2020 bij Wijkwaard.
Aanvang 20.00 uur.
IJsbrand Schulp, bestuurslid.
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