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Door: Ruud de Waard

ALKMAAR – Na een jaart Foxy is 
VROUWenKRACHT met ingang 
van 1 januari met al haar activiteiten 
verhuisd naar Thuis in Wijkcen-
trum Overdie. Onder leiding van 
‘spraakwaterval’ Houriya Abbou 
biedt VROUWenKRACHT meer 
mogelijkheden door de samenwer-
king met het wijkcentrum.

‘’Het grote voordeel is dat we onze 
activiteiten onder de aandacht bren-
gen van de bezoekers van het wijk-
centrum, waarmee wij nog meer 
vrouwen kunnen bereiken. Een an-
der voordeel is dat het wijkcentrum 
laagdrempelig is en goed bereik-
baar. VROUWenKRACHT is een 
organisatie van vrouwen die elkaar 
ondersteunen bij verschillende acti-
viteiten. Door ervaring te delen, hel-
pen de vrouwen elkaar bij zaken als 
economische zelfstandigheid en de 
taken waarvoor zij staan, zoals de 
opvoeding van kinderen.’’

Taalcursus
VROUWenKRACHT verzorgt vele 
cursussen, zoals computercursus-
sen, kooktrainingen, fi etslessen, 
themaochtenden en een taalcursus 
Nederland. 14 januari gaat de kook-
cursus van start. Houriya: ‘’Dat is 
heel uniek en vindt plaats in klei-
ne groepjes van acht personen. Er 
is nu al een wachtlijst voor de cur-
sus die wordt gegeven door Jura-
te Petrosienene uit Litouwen. Ver-
der is de cursus Nederlandse taal is 
erg belangrijk. Sommige vrouwen 
spreken de Nederlandse taal onvol-
doende of kunnen deze niet lezen 
of schrijven. De meeste vrouwen er-
varen daardoor een belemmering in 

de contacten met de school van hun 
kinderen of het vinden van werk. 
Mondelinge vaardigheid geeft ver-
trouwen in de conversatie en leidt 
daardoor tot een beter contact en 
gesprekken met de buren, of ie-
mand in de zorgverlening, een arts 
of een docent van de school. Goe-
de communicatie is van uiterst be-
lang om een persoonlijke mening 
op de juiste manier uit te kunnen 
wisselen.’’

Gemengde gevoelens
VROUWenKRACHT is een initia-

tief van vrouwen, jong en oud, die 
er voor elkaar willen zijn. ‘’De vrou-
wen ontmoeten elkaar en gaan sa-
men aan de slag om zaken, die voor 
hen belangrijk zijn, te realiseren. 
VROUWenKRACHT werkt vanuit 
de visie en opzet van moedercentra, 
waarvan er meerdere in het land 
zijn. Wel nemen we met gemengde 
gevoelens afscheid van onze vorige 
locatie, Foxy. We hebben het afgelo-
pen jaar prima samengewerkt met 
Kern8. Maar de kansen die Thuis 
in Wijkentrum Overdie biedt, grij-
pen wij met beide handen aan. Van-

af nu kunnen vrouwen ons vinden 
in Thuis in Wijkcentrum Overdie, 
Ruusbroechof 97 in Alkmaar.’’ Ook 
wijkmanager Jaap van Roemburg 
is trots op de komst van VROU-
WenKRACHT. ‘’Een aanwinst voor 
onze wijk en wijkcentrum en wát 
een kracht en enthousiasme straalt 
Houriya uit. Met recht een spraak-
waterval waar iedereen veel energie 
van krijgt,’’ lacht Van Roemburg.
Bijna dagelijks organiseert VROU-
WenKRACHT activiteiten. Kijk 
voor meer informatie hierover op 
www.vrouwenkrachtalkmaar.nl.

VROUWenKRACHT blij met nieuwe huisvesting
Houriya Abbou: ‘Het voelt goed bij Thuis in Wijkcentrum Overdie’

Vlnr: Hilde de Jong, Tina Yao, Houriya Abbou en Jaap van Roemburg namens Thuis in Wijkcentrum Overdie.

(Foto: Bertil van Beek/Rodi Media).

ALKMAAR - De politie heeft 
zondag een 29-jarige man uit 
Noord-Scharwoude aangehou-
den die onder invloed verkeer-
de. 
Agenten kregen de melding dat 
een automobilist rondjes aan 
het rijden was over de rotonde 
bij de Bergerweg en de Oude 
Hoeverweg in Alkmaar. 
Ter plaatse zagen agenten dat 
de automobilist ook nog een 
paar keer tegen de middengelei-
der aanreed. 
Ze gaven de bestuurder een 
stopteken en toen daar niet op 
werd gereageerd, schakelden ze 
licht- en geluidssignalen in. 
Ook hier werd geen gehoor aan 
gegeven. De agenten haalden 
het voertuig in en dwongen de 
bestuurder tot stoppen, maar de 
verdachte reed tegen het dienst-
voertuig aan. 
De drie inzittenden verkeerden 
onder invloed van GHB. De be-
stuurder werd aangehouden en 
de twee inzittenden zijn ver-
voerd naar het ziekenhuis. 
In de auto werd een bijl aange-
troffen.

Rondjes rijden 
met GHB
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Ben Bijl

Voor de Onafhankelijke Partij 
Alkmaar is vorig jaar een druk jaar 
geweest. OPA is redelijk tevreden 
met de resultaten.  “ De lasten voor 
de Alkmaarders  (OZB) blijven 
de laagste van de grote steden in 
Nederland”’ aldus fractievoorzitter 
Ben Bijl, die het belangrijk vindt 
dat er op de centjes wordt gelet.

Belangrijk voor de economie van 
onze stad is dat het besluit is geno-
men voor het weer tweerichtings-
verkeer maken van de Kanaalkade. 
“ Blij zijn we dat De Vest is opge-
knapt en weer open is, goed voor 
de cultuur van onze stad  aldus Bijl.  
Helaas heeft OPA ook iets niet 
bereikt: de Bestevaerstraatbrug.  
Bijl: “ Deze weg werd te duur, en 
daarom hebben we dat niet waar  
kunnen maken. Dat is ook op de 
centen letten”
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