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Beste buurtbewoners
‘Geestmolen’

van

De

Hoef

We kijken terug op een geslaagde Algemene Leden Vergadering van 12 maart
2013. Een (voor een gewone ALV) grote
groep van 25 geinteresseerde wijkbewoners was aanwezig.

V

eel informatie werd gegeven door het
bestuur en andere vrijwilligers, veel
vragen werden beantwoord en iedereen
ging tevreden naar huis. Verderop in ons
blad vindt u een uitgebreid verslag van de
bijeenkomst door onze secretaris Susanna
Kropf.
Adverteerders
Deze keer zijn geen nieuwe adverteerders
te melden. Wel een advertorial van WorkshopTAART, een nieuw bedrijf van Wendy
Boereboom uit de Willem Hedastraat in
onze wijk.
Waterplan De Hoef
Dinsdag 7 mei was het Geestmolen bestuur
weer te gast in de bouwkeet bij gemeentelijke toezichthouder Gerard Tuinstra. We
hoorden dat de einddatum van het ontkoppelingsproject nog steeds oktober 2013 is.
De laatste ontwikkelingen werden uitgewisseld. In de ‘Waterweetjes’ brengt onze penningmeester Rens Kleverlaan verslag uit
van deze bijeenkomst. De groengroep was
blij te horen dat naast de mooie bomen en
de wat iele ‘solitaire heesters’ in de wadi’s,
het gras vervangen gaat worden door een
mengsel van bloemen die het hele jaar door
kleur moeten geven aan deze groenstroken.
Duurzaamheid
Enveloppen met aluminium kan ik nog regelmatig vinden in mijn brievenbus. Allen
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hartelijk bedankt! Het is jammer dat we de
jongere bewoners van onze wijk nog niet
kunnen motiveren om de vele ‘blikjes’ van
de energiedrankjes te sparen. Af en toe rij ik
op de fiets de wijk rond om de aluminium
drankcontainertjes op te rapen.
Duurzaamheid op grote schaal wordt gelukkig uitgevoerd door woningcorporaties zoals Woonwaard. Deze recyclet bij de huidige renovatie van eengezinswoningen achter
de Jongkindlaan/de Hoef ZO, oude dakpannen voor de fabricage van beton. In dit
verband vernamen we van wijkbewoner
Arjan Gelder dat in 2013 huurhuizen in de
Schelfhoutlaan, Terborchlaan, Weissenbruchstraat van het Metaal Pensioenfonds
worden gerenoveerd met als één van de
speerpunten, dakisolatie. Aangenomen mag
worden dat het goede voorbeeld van Woonwaard hier gevolgd gaat worden.
VCRA
De Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar
helpt vrijwilligersorganisaties vrijwilligers
te vinden als zich een tekort voordoet. Ze
hebben ook een vacaturebank voor korte
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klussen. Tot nu toe hebben vier vrijwilligers
zich gemeld voor THNX! Het feestelijke
evenement voor Alkmaarse vrijwilligers is
op vrijdag 14 juni in HAL 25.

Buurtagenda
Rabofietssponsortocht

Nationale Buitenspeeldag
Deze vindt plaats op woensdag 12 juni 2013
van 14.00 tot 16.00 uur. In onze wijk kunt u
met uw kinderen terecht rond het speeltuintje aan het eind van de Willem Hedastraat.
Deze Buitenspeeldag wordt weer georganiseerd door Esther Kuiper. Wilt u haar helpen, dan graag aanmelden via telefoon 072540 44 13.

Zaterdag 8 juni 2013

Nationale
Buitenspeeldag
Willem Hedastraat
Woensdag 12 juni
14.00-16.00 uur

Straatrommelmarkt
De HoefZO

Informatieborden
Intussen is het reeds eerder aangekondigde
grote informatiebord bij het speeltuintje
nabij de Willem Hedastraat geplaatst en
ingevuld. Omdat het vorige bord zo klein
was uitgevallen was er weinig plaats voor
nieuws buiten dat van de redactie zelf. Het
nieuwe bord met twee keer de oppervlakte
zal ook plaats bieden voor berichten van
andere non-commerciële organisaties binnen onze wijk.

Zondag 16 juni

Kerkennacht
Vrijdag 21 juni
19.00-23.00 uur

Repair Café
Buurthuis
Alkmaar-West
Zaterdag 25/5, 22/6, 31/8

Limerick

Website: <www.geestmolen.nl>
Onze website wordt door webmaster Piet
Aay regelmatig voorzien van nieuwtjes
over onze wijk. Ook vindt u daar regelmatig een nieuwe stelling waarop u kunt reageren.
Hoewel het ons aan bezoekers van de website niet ontbreekt (ruim 3000 hits per
maand) zouden we graag zien dat er meer
deel werd genomen aan onze bewonersenquêtes. Een fijne zomer gewenst.

Boet van Heugten
Mei 2013

Martien de Bruijn
voorzitter
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Reconstructie
winkelcentrum
kan van start

ontwikkelaar eruit zijn kon het definitief
conceptontwerp voorgelegd worden aan de
Adviesgroep. Deze is na toelichting van de
wijzigingen akkoord gegaan met het ontwerp en de invulling van de buitenruimte.

Woensdag 6 maart 2013 was de laatste
bijeenkomst van de Adviesgroep Winkelcentrum ‘De Hoef’. Het definitief conceptontwerp is goedgekeurd. Na de zomervakantie kan met de verbouwing van
het winkelcentrum begonnen worden.

Aanpassingen
Er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd met name om invulling te kunnen
geven aan de openstaande punten.
Er komt een duidelijk aanwezige haag als
afscheiding tussen het winkelgebied en de
parkeerplaatsen. Voor blinden komen er
blindegeleidetegels. Er komen vier bankjes
met een prullenbak en bij de snackbar komt
op verzoek van de huurders een extra
bloembak om het fietsverkeer tegen te gaan.
Er zullen daar geen acht maar vier grote
bomen geplaatst worden vanwege de benodigde groeiruimte. Aan de Judith Leijsterstraat worden twee bomen gekapt om de
andere bomen meer ruimte te geven. In totaal worden er 52 bomen in één keer gekapt
en komen er iets minder bomen terug vanwege het ontbreken van geschikte plantlocaties.
De milieustraat is gedraaid om ruimte te
creëren voor twee extra ondergrondse containers en het legen makkelijker te maken.

D

e laatste bijeenkomst van de Adviesgroep is enkele weken uitgesteld omdat nog niet voor alle openstaande punten
een oplossing was. Nu gemeente en project-

Dichtbij……het verst!

Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
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Tijdens de verbouwing zullen er bovengrondse containers geplaatst worden.

Voor de oliebollenkraam is er ruimte gevonden aan de kop van de flat van de Judith
Leijsterstraat langs de van Ostadelaan. Voor
de bloemenstal aan de Terborchlaan is nog
geen locatie binnen het winkelgebied gevonden.
De puien blijven ongewijzigd zoals eerder
gepland. De vraag is gesteld dat, als blijkt
dat de grote pui aan de Terborchlaan (AH)
toch donkerder uitvalt dan gepland, hier
mogelijk groene klimop geplaatst kan worden als onderbreking.
Parkeren tijdens de verbouwing
Tijdens de verbouwing zullen er circa veertig parkeerplaatsen tijdelijk vervallen. Gedacht werd deze toch te compenseren op het
grasveld tegenover het winkelcentrum. Aldaar was men ten tijde van de bijeenkomst
bezig met het aanleggen van milieuvriende-

lijke oevers langs de Hoevervaart en werd
deze locatie gebruikt als tijdelijk gronddepot. Ook moest er een oplossing komen
voor extra parkeergelegenheid voor de tijdelijk wegvallende parkeerplaatsen van de
flats langs de Honthorstlaan vanwege het
waterontkoppelingsproject. In een apart
overleg is deze problematiek besproken en
bleek dat de verschillende projecten elkaar
niet in de weg zouden staan.

Planning
Zoals in het novembernummer van 2012
aangegeven zal gestart worden met de aanleg van nieuwe puien. Na de zomervakantie
begint het echte werk dat eind 2014 klaar
moet zijn. Voor de uitvoering is een aanbesteding uitgezet.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>
B edrijfsm atige verzekeringen
Particuliere verzekering en
Pensioenen
H ypotheken
Finan cieel advies

Voor een zeker advies.
Bij u in de buurt
zie ook website

www.rooker.nl
Mei 2013

Postbus 319
1800 AH Alkmaar
Bloemaertlaan 20
1816 KS Alkmaar
Telefoon
Telefax
E-mail

(072) 514 20 20
(072) 515 77 09
info@rooker.nl
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brede en lange gang, naar de omvangrijke
centrale hal te rijden/lopen.

Alkenhorst
Domoticawoning
Op 5 maart 2013 startte de openbare
rondleiding door de domoticawoning in
het nieuwe Alkenhorst complex, Jongkindlaan 153. Met domotica wordt bedoeld elektronica die het wooncomfort
verhoogt, maar ook digitale technologie.
Bijvoorbeeld met zorg op afstand vanaf
een iPad zèlf de zorgaanbieder op te roepen. Per 1 januari 2013 huurt de gemeente Alkmaar dit met elektronica volgestopte zorggerelateerde appartement,
voor twee jaar als testwoning.

Keuken/woonkamer
Op de koelkastdeur zit een keukenlicht
schakelaar gemonteerd terwijl het aanrecht
een iPad/tablet toont wat mobiel overal
mee naar toe te nemen is. Via het bedie-

M

et een beginnend groepje vertrekkende vanuit wijksteunpunt De Alkenhorst, Jongkindlaan 4, telefoon 303.00.90,
wordt het bijna een privé rondleiding. Hiervoor moeten deelnemers zich eerst bij het
wijksteunpunt opgeven. Na aankomst in het
deels ingerichte ‘huis van de toekomst’ een grote vierkamerwoning - wijst onze
gids al direct op het automatisch aangaande

licht. Als enige minuten daarna het licht
uitgaat blijft een klein ledlampje in een contactdoos van de gang, permanent branden
om de looprichting aan te geven. Het wordt
duidelijk dat in de ruimtelijke doorlopende
vestibule voldoende plaats is om zo nodig
met een rolstoel, booster of rollator via de

ningsscherm met de diverse geïnstalleerde
Software (toepassingsprogramma’s) begint
onze gids met het automatisch openen van
de gordijnen uit de aangrenzende woonkamer. Hierna probeer ik het zelf en krijg ik
het gevoel van “kind doet de was”. Aan de
andere kant van het aanrecht staat de Medido medicijn dispenser, die er van ver uitziet
als een broodrooster. De losse/lege papieren medicijnrol met zakjes wordt naar de
apotheek gebracht om te worden gevuld en
deze thuis in de dispenser aan te brengen.
De dispenser met GPRS (General Packet
Radio Service) aansturing, een plaatsbepaling systeem, geeft op de juiste tijden een
akoestisch signaal af, waarna het medicijn
uit de dispenser rolt. Is de dispenser leeg
dan wordt er automatisch een signaal verstuurd naar de apotheek, waarna de dispenser weer gevuld kan worden.

Mei 2013
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plafond, is er ook een mobile brandmelder
die eerst moet worden ingesteld, alvorens
alarm te kunnen afgeven.

In de woonkamer kan het licht via de iPad
op verschillende manieren worden aangestoken zoals <alles aan>, <lezen>,
<sfeerlicht>, <slapen>. Ook via de TV is
bediening van het licht mogelijk met uitleg/
werking over de diverse domotica toepassingsprogramma’s. Het openen van een
bovenraampje gebeurt hier met een fysieke
afstandsbediening, net zoals bij de verstelbare stoel. Op de vensterbank staat een camera met draadloze live beeldverbinding.
Dit biedt de mogelijkheid voor projectie op
een beeldscherm (TV) voor mantelzorgers
die op deze wijze kunnen kijken hoe het
met hun ouders gaat. De robot stofzuiger
tolt lawaaierig in het rond. Navraag leert
dat hij de woonkamer in zes tot acht uur
stofzuigt, dan maar aanzetten tijdens een
dagje uit. Nadat de kamer is gezogen keert
de stofzuiger uit zichzelf terug naar het
oplaadstation. Behalve brandalarm aan het

Slaapkamer/badkamer
Bovenop de twee nachtkastjes zijn grote
lichtschakelaars aangebracht en een onontkoombare rode alarmmelder (personen alarmering). Deze laatste kan in mobiele vorm
ook in een polshorloge band worden gezet.
De loopverlichting naar het toilet toe en het
badkamerlicht gaan automatisch aan. De
prachtige badkamer biedt ballroom dance
mogelijkheden. Aan beide zijden van het
toilet zijn stevige steunen geplaatst en onder
de douche staat een badstoel.
Resterende kamers/ruimten
Van de vier kamers zijn in de modelwoning
slechts twee gestoffeerde kamers met domotica geïnstalleerd. Dit betekent dat twee
slaapkamers op dit moment leeg staan. Verder zijn aanwezig een grote droogkamer/
opbergruimte, een voorraad- en een electriciteitskast, welke laatste vol zit met schakelaars, snoeren en stekkers. De voordeur gaat
nogal zwaar open voor een comfort gerelateerde woning. Dit project werd gezamenlijk opgestart tussen zorgaanbieder De
Zorgcirkel en de gemeente Alkmaar. Er
wordt nog bekeken of en hoe de WMO hier
van toepassing zal worden.
Na afloop van de rondleiding worden we
met een kopje thee uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen, ter deling van onze
ervaringen. Eventueel mogen we de domotica zelf eens uitproberen. De verschillende
mogelijkheden aan wooncomfort - die méér
behelst dan hier wordt beschreven - blijven
indrukwekkend achter. Toch hoop ik nog
lichtjaren verwijderd te zijn van al die ondersteunende elektronica.
(Foto’s van S.E. Kropf)
Susanna E. Kropf
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Van de
penningmeester
Het is altijd fijn als leden hun waardering uiten voor ons vrijwilligerswerk.
Eén lid heeft dit gedaan door een donatie
van maar liefst € 50, naast de reguliere
contributie. Zij vond het Buurtoverleg de
beste organisatie voor haar jaarlijkse
donatie. Wij zijn gevleid door deze donatie en vanuit het bestuur wil ik haar
daarvoor natuurlijk heel hartelijk bedanken.
Door de toename van het aantal adverteerders en nieuwe leden, met name vanuit de
nieuwbouw, gaat het financieel steeds beter.
In 2011 en 2012 moest nog subsidie aangevraagd worden maar inmiddels staat het
Buurtoverleg financieel weer stevig op eigen benen. Het compliment van de leden

tijdens de herverkiezing op de Algemene
Vergadering van 12 maart 2013, dat de
penningmeester het goed doet, neem ik in
dank aan. Waardering voor het werk is de
beste motivatie voor vrijwilligers.
Toch maak ik me een beetje zorgen over de
langzame terugloop van het aantal vrijwilligers en de gemiddelde leeftijd van het bestuur. Mocht u de buurt door deelname in
een werkgroep of het bestuur willen steunen, dan is dat zeer welkom. Heeft u minder tijd maar wilt u uw mening laten horen,
dan kunt u zich opgeven voor het Buurtpanel <buurtpanel@geestmolen.nl>. Heeft u
geen tijd maar waardeert u ons werk en
bent u nog geen lid of wilt u weer lid worden, dan kan dat door invulling van het
strookje achterin deze Geestmolen of door
een mailtje naar ondergetekende.

Taart, cupcakes en cakepop workshops in
Alkmaar
Ben je op zoek naar een leuke én smakelijke
workshop in Alkmaar of omgeving, dan ben je
bij Workshop-Taart aan het juiste adres! Of het
nu om een vrijgezellenfeest, kinderfeestje of
een bedrijfs-/afdelingsuitje gaat, wij bieden
workshops op maat aan. Als je contact met ons
opneemt, vullen we gezamenlijk
het programma in.
Workshop-Taart
Willem Hedastraat 43
1816 KC Alkmaar
06-416 373 50;
www.workshop-taart.nl,
workshoptaart@gmail.com
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Rens Kleverlaan
Penningmeester
<penningmeester@geestmolen.nl>

Van Ostadelaan 282
1816 JH Alkmaar
Tel: 072072-512 54 34
Fax 072072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl
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Uitkering of baan kwijt?
Echtscheiding?
Huurproblemen?
Problemen met uw verblijfsvergunning?
Gratis inloopspreekuur; iedere vrijdag tussen 10 -12 uur.
Voor juridisch advies.
Oudegracht 90, ALKMAAR
Tel: 072-512 22 13
info@advocatenkantooroudegracht.nl
www.advocatenkantooroudegracht.nl

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Anne Bruggeman tel. 072-512 10 06
14
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Voortgang
Ontkoppeling

regelmatig auto’s aan het einde geparkeerd
in de ‘draaicirkel’ waardoor verkeer alleen
achteruit of na draaien op privégrond van
anderen, de straat kan verlaten.

Als u dit leest is de ontkoppeling van de
huizen al grotendeels gereed. Alleen de
Cornelis Begastraat en twee flats aan de
Honthorstlaan moeten nog ontkoppeld
worden. De straatontkoppeling en inrichting van de buitenruimte zal echter nog
tot medio oktober 2013 in beslag nemen
waarna de klus in onze wijk geklaard is.

Bloemaertlaan
Ondanks gedane beloften van de projectleider, dat als de meerderheid er tegen was het
niet door zou gaan, zijn de groene trottoirhoekjes toch doorgedrukt. Bij de Moreelsestraat ontbreken af- en opritjes van het
doorgaande voetpad waardoor mensen met
een rollator een stuk moeten omlopen. De
gemeente heeft aangegeven dat naast de
groene hoekjes alsnog twee op- en afritjes
aangebracht zullen worden. Op één van
deze hoekjes is een boom geplant die niet
in lijn staat met de bomen aan de Bloemae-

Bloemenmengsel in wadi’s
In de wadi’s was gras gepland, maar vanwege de zanderige ondergrond vreest men dat
het gras onvoldoende ‘grond’ heeft. Wij
zijn verheugd dat hier nu een bloemenmengsel komt met één- en tweejarige bloemen die van de lente tot de herfst groeien.
Anti-parkeerpaaltjes
De anti-parkeerpaaltjes langs de wadi’s
zullen als laatste aangebracht worden als
alle overige werkzaamheden afgerond zijn.
Oude anti-parkeerpaaltjes ter voorkoming
van parkeren op de stoep en straathoeken
komen, ondanks het verzoek hiertoe, niet
terug. Bij overlast van parkeren op de stoep
moet men zich wenden tot de wijkmeester
of wijkagent. De betonblokken aan het begin van de Terborchlaan zullen, als alle
werkzaamheden afgerond zijn, verwijderd
worden.
Tethart Haagstraat
De parkeersituatie geeft nog steeds problemen. Er moet deels op de weg en deels verhoogd geparkeerd worden. Parkeermarkeringen ontbreken. In de praktijk wordt er
gewoon langs de weg geparkeerd zelfs naast
de verhoogde parkeerplaatsen. Ook staan er

rtlaan noch met die van de Moreelsestraat.
Beloofd is dat in de herfst deze boom verplant zal worden en in lijn gezet zal worden
met de overige bomen. Ter hoogte van het
Lievenshof zijn twee groenstroken zonder
wadi’s. Hier zullen nog granudrainblokken
in de berm aangebracht worden, net zoals
dat al het geval is bij het Weenixhof. Inmiddels zijn de meeste voortuinpadaansluitingen vanaf de voordeur naar de stoep, op
privégrond verhoogd. Dit omdat de stoep
zes cm verhoogd is waardoor er een
‘opstap’ ontstond. Als zaken op eigen terrein (nog) niet goed hersteld zijn kan men
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zich wenden tot de opzichter de heer Tuinstra.
Verhuizing depot en bouwketen
De huidige locatie van de bouwketen en het
opslagdepot staat ontkoppeling van de Cornelis Begastraat in de weg. De bouwketen
zullen half juni verhuizen naar de hoek
Bloemaertlaan/Van Ostadelaan en het oude
depot zal opgeruimd worden. Via een gemeentelijke brief van 6 mei 2013 is een
plan aan de omwonenden gepresenteerd
voor herinrichting van het speelveld met
kunstgras en een hek rondom, met extra
‘balvangers’ bij de doelen. Zodra alles klaar
is kan het groenbeheer overgedragen worden aan de reguliere gemeentelijke instanties en zal ook het groen aan de steeg achter
de Bloemaertlaan weer in onderhoud genomen worden.
Waterberging flats Honthorstlaan
Eind april lagen bij de Honthorstlaan dikke
groene waterdoorlatende buizen. Navraag
leerde dat deze gebruikt worden voor wa-

terberging van het regenwater van de flats
om aldaar te infiltreren in de grond. Via een
‘overloop’ is deze waterberging aangesloten op de waterdoorlatende buizen die helemaal naar de spoorsloot lopen. Dit omdat
de overloop van het Hoogheemraadschap
niet mag uitmonden in de Hoevervaart.
Planning
Als alles goed gegaan is zijn inmiddels alle
woonhuizen aan de Bloemaertlaan alsook
de flat ‘Molenzicht’ aan de Honthorstlaan
ontkoppelt. De werkzaamheden aan deze

eerste flat inclusief buitenruimte zal eind
mei afgerond worden. De Schelfhoutlaan is
na Pinksteren weer in beide richtingen open
voor verkeer. De Terborchlaan is sinds 8
mei ook weer open en zal zo blijven totdat
de ontkoppeling aan de Honthorstlaan afgerond is. In juni en juli staan de Cornelis
Begastraat en de middelste Honthorstlaan
flat ‘Duinzicht’ op het programma en nog
voor de bouwvak hoopt men de derde flat
‘Hoeverzicht’ ontkoppeld te hebben. Na de
bouwvak, in september en begin oktober,
worden de werkzaamheden aan het laatste
stuk van de Terborchlaan tot aan de Hoevervaart en de Bloemaertlaan vanaf de Jan
de Heemstraat tot de Hoevervaart afgemaakt. Als allerlaatste wordt het oude
hoofdriool in de Schelfhoutlaan, Terborchlaan en de Bloemaertlaan, die niet
vervangen is, ‘gerelined’ ofwel worden
voorzien van een nieuwe binnenvoering.
Vervolg
Na onze buurt zal in 2014 De Hoef ZuidOost op dezelfde wijze ontkoppeld worden,
gevolgd door De Hoef West. Onze buurt
was een ‘pilot’ waarbij veel bewoners het
geheel er weliswaar erg mooi uit vinden
zien maar toch kritiek hebben op de gang
van zaken. Er zijn klachten over de beperkte
inspraak, de locatie van groen en de te krappe inrichting van straten en parkeerplaatsen.
Vanwege de klachten heeft het Buurtoverleg op 18 april 2013 ingesproken in de
Raadscommissie Ruimte en kanttekeningen
gezet bij de eenzijdige informatie vanuit de
gemeente in gemeentelijke bladen en richting de gemeenteraad. Verzocht is onderzoek te doen waar het project niet goed gegaan is om hier lering uit te trekken. Op
deze wijze kunnen toekomstige projecten
aangepast worden waardoor er minder fouten gemaakt worden en de inrichting beter
aansluit bij de eisen en wensen van de bewoners.
Rens Kleverlaan
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Natuurvriendelijke
oevers
De werkzaamheden aan de Natuurvriendelijke oevers in de Hoevervaart
zijn in afronding. Eind mei worden de
waterplanten aangevoerd en geplaatst.

M

omenteel is het goed zichtbaar een
plank boven het water. Deze dient
als eerste bescherming tegen de golfslag.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is geconstateerd dat de bootjes te hard
varen door de sloot. De toegestane snelheid wordt overtreden. Dit bevordert niet

Langs de lengte van de Hoevervaart zijn
verschillende profielen aangebracht, vaak
afhankelijk van de beschikbare ruimte. Bovenstaande profiel zes is toegepast aan de
westzijde van de Hoevervaart op de hoogte
van het winkelcentrum. De plasberm (de
ruimte tussen de onderwater beschoeiing en
de wal) is hier twee meter breed en zal met
18

de groei van de waterplanten als de golven
over de plank heenlopen. Op plaatsen waar
de duurzame beschoeiing is vervaardigd
kan men bootjes aanleggen. Een flink aantal mensen hebben een steiger aangevraagd
bij het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. Dit is dan een steiger in
het water.
De gemeente Alkmaar en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben samen een beheerplan gemaakt. Hiermee wordt er gewerkt aan een duurzame
oever. Met vriendelijke groet
Gert Hartog
Projectleider
Tel: 06-303 873 97

onderwater planten gevuld worden. Op de
grens met het talud komt bij voorbeeld riet.
Iets hoger landplanten. Ook is er langs dit
deel van de Hoevervaart een nieuw dijklichaam van klei aangelegd, mogelijk met
een pad er bovenop. In de vijf foto’s hiernaast wordt het creëren van dit profiel zes
geïllustreerd.
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Aanleg onderwater beschoeiing

Creëren talud

Weghalen aarde tot het zand bloot komt

Aanbrengen 60 cm kleilaag

Kleilaag wordt bedekt met aarde
Mei 2013
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Voor een goed advies en deskundig onderhoud van alle
klokken en horloges, kunt u nu direct bij
de horlogemaker terecht.
Kom eens langs in de werkplaats of
bezoek ons op
<www.uurwerkreparatie.nl>

Wesselink & Vreeker
Van Ostadelaan 294a
1816 JH Alkmaar
072-515 75 73
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Molendag 2013
Zaterdag 11 mei was het weer Nationale
Molendag. Natuurlijk was ook de Geestmolen open voor publiek. Het weer ’s
morgens viel tegen, maar na twaalf uur
kwam de zon en genoten zo’n 200 bezoekers van de draaiende wieken en de bedrijvigheid binnen.

V

an jong tot oud was er iets te beleven.
Vooral de kids genoten van het
springkussen en de limonadekoe.
Op het terrasje kon een kopje koffie of thee
worden genuttigd, terwijl de molenaars hun
interessante verhaal over de molen konden
vertellen.
Het was een succesvolle dag dank zij de
enthousiaste medewerking van diverse vrijwilligers.
Esther Kuiper
De Feestmolen

Rabo
Fietssponsortocht
Zaterdag 8 juni 2013
Binnenkort is het weer zo ver: de Rabofietssponsortocht. Op zaterdag 8 juni
fietsen we weer circa dertig kilometer
door het mooie landschap van Noord
Kennemerland.
Tien deelnemers kunnen daarmee € 300
verdienen om de clubkas te spekken.
Vorig jaar wonnen wij de prijs voor het
team dat het origineelst in oranje gekleed
was (zie foto) en werd het bedrag verdubbeld!
Maar eigenlijk is het vooral een gezellige
activiteit. Iedereen kan meefietsen. Want
ook hier geldt: hoe meer zielen hoe meer
vreugd!
We starten om half 10 vanaf het nieuwe
Rabokantoor aan de Robonsbosweg 5.
Opgeven kan tot uiterlijk 5 juni bij
<Feestmolen@geestmolen.nl>
Renate Heijstra
De Feestmolen

Mei 2013
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Honderdjarige(n)
Een honderdjarige worden is voor weinigen weggelegd. In De Vleugels overkwam
het mevrouw M.C. Eeken - Nuijens op
dinsdag 19 maart 2013. Tot onze verrassing blijkt deze eeuwelinge als derde lid
daar automatisch te zijn toegetreden tot
de club van honderd.

A

ls Buurtoverleg waren we van te voren door de gemeente op de hoogte
gesteld van deze honderdjarige in onze
wijk. Met een bloemetje en kaart gaan we
die middag naar De Vleugels toe. In de nog
lege en open familie kamer zit slechts een
dame in rolstoel met haar rug naar ons toe
en als we vragen of zij misschien de jarige
is antwoordt ze “Nee, want ik zit ook op
haar te wachten”. Het blijkt te gaan om de
al eind vorig jaar honderd geworden vriendin van de jarige, mevrouw A.H. Koeman Wiedijk. Al jaren blijk ik haar van gezicht
te kennen van achter de rollator op straat
samen met haar jarige vriendin, die ik me
nu ook voor de geest kan halen. Als we van
de verbazing zijn bekomen horen we dat er
nog een derde honderdjarige in De Vleugels woont. De verzorging moet hier dus
wel optimaal zijn …

in groter familieverband met zestig familieleden in De Vleugels zal worden gevierd,
zodat ze allemaal kunnen komen. Voor haar
slechtziende vriendin leest de jarige de post
voor en tot in 2012 gold ze op straat achter
de rollator, nog als haar begeleidende verkeersagent.
Communicatie
Een aanwezige journalist van de krant heeft
net een interview afgenomen met mevrouw
Eeken, terwijl de fotograaf intussen al weer
is vertrokken. Haar vriendin mevrouw Koeman klapt uit de school met ‘Toen ik verleden jaar honderd werd is de krant niet bij
mij langs geweest”. Hiermee maakt ze niet
alleen de toenmalige afwezigheid van de
lokale krant duidelijk, maar ook die van ons
buurtblad. Cross media communicatie over
de club van honderdjarigen, is zeker voor
verbetering vatbaar. Tegen de tijd dat burgemeester Piet Bruinooge er aan zit te komen, nemen we afscheid van de jarige met
haar bezoekers en wensen iedereen nog een
fijn familiefeest toe.
Susanna E. Kropf

Verkeersagent
Alvorens op haar eigen kamer eerst wat te
hebben gerust komt de jarige in rolstoel,
aangestuurd door haar dochter, de familie
kamer indraaien. Ze wordt opgesteld naast
haar al wachtende vriendin en is het moeilijk voor te stellen dat hier twee eeuwelingen naast elkaar zitten die dan ook nog op
dezelfde verdieping wonen. De jarige mevrouw M.C. Eeken - Nuijens ziet er patent
uit en laat zich vrolijk feliciteren te midden
van verdere familie en ons kleurrijke voorjaarsboeket. Ze zit al dertien jaar in De
Vleugels. Mevrouw Eeken vertelt dat komende zondag haar honderdste verjaardag
22
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Middenin de jarige mevrouw
M.C. Eeken – Nuijens

Verslag Algemene Leden Vergadering van
Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ op 12
maart 2013, in de Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen
1. Opening
Voorzitter Martien J. de Bruijn opent de vergadering om 19.35 uur en heet totaal vijfentwintig aanwezigen hartelijk welkom. Hij stelt zichzelf, de resterende bestuursleden: penningmeester (Rens) L.N.J Kleverlaan en secretaris Susanna E. Kropf, voor. In het bijzonder
verwelkomt hij gastvrouw Ida Dieduksman - Kuiper en spreekster Daniella IJsveld.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter noemt drie afwezigen mèt afbericht. Hij krijgt toestemming voor stemming
bij handopstekingen en om de projectgroep Duurzaamheid aan de agenda toe te voegen.
3. Goedkeuring Notulen vorige ALV (17 April 2012)
De notulen - zoals vermeld in De Geestmolen van mei 2012 - worden ongewijzigd goedgekeurd. Er volgt een korte update op vier punten.
4. Benoeming (nieuwe) bestuursleden
De aftredende voorzitter en penningmeester worden beiden unaniem herkozen als bestuursleden. Er wordt een oproep gedaan voor bestuursleden en vrijwilligers binnen de werkgroepen.
5. Jaarverslag voorzitter
- Voorzitters (Buurt)Overleg(gen) West, een leerzaam buurtpanel met meerwaarde waarbij
Duurzaamheid (isolatie en zonnepanelen) beter gezamenlijk gepromoot kan worden.
- Regiegroep Bewonersinitiatieven komt enkele keren per jaar bijeen om in de diverse wijken aanvragen van projecten te beoordelen. Voorbeelden in onze wijk zijn: het beeldje bij
het speelplaatsje aan de Honthorstlaan, een vissteiger langs de Hoevervaart (achterkant
‘Hoeverzicht’), twee infopanelen en een springkussen.
- Adviesgroep wijksteunpunt De Alkenhorst richt zich op het wijksteunpunt. De voorzitter
geeft aan dat WonenPlus en het Servicepunt voor Welzijn en Cultuur, bezig zijn met de
opbouwfase.
- Adviesgroep vernieuwing winkelcentrum De Hoef zit in een afsluitende fase. Er is onder
andere aandacht gevraagd voor een openbaar toilet, blinden geleidestroken en handhaving
van het huidige terrasje.
Mei 2013
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Winkelcentrum De Hoef
van Ostadelaan 266
1816 JG Alkmaar
072-512 18 24
www.bruna.nl
Uw adres voor:
Cadeaubonnen:
Tijdschriftenbon, boekenbon,
Bongo Cadeauboxen en diverse
cadeaubonnen van Post.nl

Meer dan 100 verschillende
inktcartidges voor printers.
Hebben wij een cartridge niet,
vertel het ons en dan nemen wij hem
in voorraad

Kentekens overschrijven,
Pakketten versturen,
Geldzaken ING en postzegels

Wij kunnen naast onze actuele
boekenvoorraad,
alle boeken bestellen voor u

Staatsloten, Miljoenenspel,
Lotto, Toto, Euro-jackpot
en krasloten

Geen verzendkosten,
Levering 2 a 3 werkdagen.
In de winkel af te halen

Tandarts & Mondhygiënistenpraktijk de Hoef
Tandarts en Mondhygiënistenpraktijk de Hoef gaat voor een gezonde en aantrekkelijke lach en biedt de kwaliteit die u van een
professionele praktijk kunt verwachten.
Iedereen die zijn of haar gebit goed wil onderhouden, gezonder of
mooier wil maken is welkom!
Wij kennen geen wachtlijst en zijn toegankelijk voor mensen in
een rolstoel.
Troostlaan 1
1816 NH Alkmaar
tel: 072-520 00 88
Voor meer informatie
Kijk op:

www.praktijkdehoef.nl
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- Grenskwestie met stichting De Hoef ZO! De wijkgrens werd rond 2009 ongevraagd door
de gemeente gelegd bij de Terborchlaan. Overleg met twee wijkcoördinatoren was vruchteloos zodat nu de wethouder aan zet moet komen. Leden Arjan Gelder en P. Bozelie dringen
in crisistijden aan op een fusie, ter vermijding van twee wijkbladen. De voorzitter antwoordt dat in het grijze verleden een fusie al werd voorgesteld, zonder succes.
- Beheer-/veiligheidsconvenant dnoDoen (Het Heem) kwam tot stand zònder het Buurtoverleg die het convenant steunt, maar werd geweerd in de deelname door ondertekenaars
(oktober 2012). Lid Piet Aay stelt voor om ondertekening van dit convenant los te zien van
participatie door het Buurtoverleg.
6. Verslag financiën 2012
- Jaarverslag wordt uitgedeeld en toegelicht door de penningmeester, die vragen beantwoordt. Het aantal leden is toegenomen. De post Reserveringen is ter viering van het tweede Geestmolen lustrum, in 2015.
- Begroting 2013 wordt toegelicht door de penningmeester en goedgekeurd. Subsidie aanvraag is onnodig. Bezittingen zijn een marktkraam, koffiezetapparaat, speeltoestellen, die
opgeslagen liggen in molen de Geestmolen.
- Kaskommissie leden dames Coby Heinis, Dieuwke Wetsema en de heer F.T. Rood verlenen décharge aan de penningmeester. Nieuwe kascommissie leden zijn Dieuwke Wetsema,
Jan Louter en reserve-lid Piet Aay.
- Contributie 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld op € 7,50. In het vervolg worden betalingsverzoeken vervroegd naar verzending vóór de ALV.
7. Voortgang verslagen Werkgroepen/Projectgroepen 2012
- Feestmolen heeft in januari 2013 een etentje georganiseerd voor de vrijwilligers en medewerking verleend aan de jaarlijkse Molendag, Monumentendag, Buitenspeeldag en de Rabo
Fietssponsortocht.
- Public Relations bedankt de vrijwilligers die viermaal per jaar De Geestmolen rondbrengen. Met meer adverteerders en leden, stegen de inkomsten.
- Verkeer & Veiligheid geeft aan dat tijdens de regenwater ontkoppeling de hoogte van de
aangelegde punaises, meevalt. Bij vorst is de weg glad met risico van ijswallen. Klachten
zijn er over verhoogd parkeren met versmalde wegen dus risico’s voor fietsers/
automobilisten en nòg minder ruimte voor vrachtwagens. De gemeente geeft aan dat versmalde straten veiliger zijn en houdt vast aan haar autowerende beleid. Te hoge voortuin
paden en stoepen bij garages werden aangepast. Eénrichting verkeer in de Jan de Heemstraat blijft zorgelijk.
- Speelvoorzieningen geeft aan dat na overleg een locatie is gevonden voor speelvoorzieningen in plan de Geestmolen. Naast Medisch Centrum De Hoef aan de Jan de Heemstraat
verscheen in februari 2013 spontaan een afgebakend speeltuintje op de openbare stoep. De
schade door zwaar materieel aan het speelveldje tussen de Moreelse- en Cornelis Begastraat, zal worden hersteld. De maaischade aan het speelveldje bij de Willem Hedastraat
bleek mee te vallen. De beschermende haagjes rond de speeltoestellen achter de Tethart
Haagstraat worden verwijderd en verplant naar het speelplaatsje aan de Honthorstlaan.
- Bedrijven & Wonen deelt mee dat Medisch Centrum De Hoef in september 2012 werd
opgeleverd. De heer F.T. Rood vraagt zich af waarom het personeel niet in de ondergrondse
garage parkeert. Overlast van Het Heem kan gemeld worden bij het Buurtoverleg. De tweeMei 2013
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de fase van Botbouw langs de Jan de Heemstraat wacht op voldoende huizenverkoop in
crisistijden. Wijksteunpunt De Alkenhorst en 37 huur appartementen, werden eind 2012
geopend. Het hier gelegen ‘Huis van de toekomst’ met domotica (woon elektronica) is op
afspraak met WonenPlus, te bezoeken. De renovatieplannen van winkelcentrum De Hoef
werden goedgekeurd. Gehoopt wordt op een goede inpassing van het huidige terrasje, samen met de buitenuitstallingen. In het regenwater ontkoppelinsgebied zijn de aanbiedplaatsen van zijbeladen rolemmers laagbouw tijdelijk gewijzigd, wat overlast veroorzaakt.
- Groen geeft aan dat de buitenruimten rond het nieuwe wijksteunpunt De Alkenhorst met
appartementen achter De Vleugels, zijn aangekleed. Niet iedereen is enthousiast over de
omgekeerde bomen bij de vijver. Rond het te renoveren winkelcentrum De Hoef komen
ongeveer evenveel bomen terug (vijftig stuks) dan er gekapt worden. Het parkje opzij van
supermarkt Albert Heijn is voltooid. In het ontkoppelingsgebied/wadi’s worden bomen/
struiken geplant en gras gezaaid, zodat een start gemaakt werd met het vervangen van de
gekapte bomen. Langs de Jan de Heemstraat werden vier van de vijf gekapte bomen vervangen. Aan het Van der Astpad staan iele struiken langs de Hoevervaart. De drie bomen
tussen de Hoevervaart en ‘Winterlinde’ in werden rigoureus gesnoeid, waardoor bewoners
meer lichtval kregen. Eind februari 2013 werd gestart met de aanleg van natuurvriendelijke
oevers langs de Hoevervaart.
- Regenwater Ontkoppeling richt zich na de
start van 1 mei 2012 op onaangekondigde wijzigingen van maatvoeringen in de openbare
ruimte. De speciale ALV van 23/10/2012 met
ruim 54 bezoekers resulteerde in een bewonersenquête die werd voorgelegd aan de gemeente. Enkele aanpassingen werden uitgevoerd.
- Duurzaamheid geeft aan dat ter inzameling
van aluminium, dit bij bewoners zo nodig thuis
wordt opgehaald en daarna afgeleverd bij ‘De
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Blije Mare’, ter recycling. Tevens is er een
initiatief voor zonnepanelen en een dakisolatie
actie.
8.
Rondvraag
- Arjan Gelder meldt dat de Schelfhoutlaan
over twee weken aan beide kanten afgesloten
wordt voor aanleg van de regenwater ontkoppeling, zodat veel bewoners moeten omrijden.
Hij wijst op de verantwoording van wethouder
Jan Nagengast.
- Een aanwezige merkt op dat er te weinig
fietsrekken zijn in de De Vliegerstraat, maar te
veel lege bierblikjes in de Fritz Conijntunnel.
Hierover namen we al contact op met gemeente.
- Jaap van der Veen ziet graag de prutstrookjes
in trottoirbochten bestraat. Dit heeft zijn voorkeur omdat uit de bewonersenquête bleek dat
de meeste bewoners tegen prutstrookjes zijn.
Ook wijst hij op het opknappen van het trapveldje.
- De heer H.J. de Groot heeft moeite met het wandelpad aan de Bloemaertlaan. Het ontbreekt hier soms aan doorlopende op- en afritten.
- In de pauze deelt Mevrouw H. Kool - Baks aan de secretaris mee dat er geen enkele
<hondenhalte> in de wijk is. Het buurtoverleg gaat ervan uit dat na voltooiing van de regenwater ontkoppeling, de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Hoevervaart en
renovatie winkelcentrum De Hoef, hondenhaltes worden aangevraagd.
Pauze
9. Presentatie Wonenplus/Wijksteunpunt De Alkenhorst
Consulente Daniella IJsveld geeft een presentatie over de werking/functie van stichting
WonenPlus/Alkmaar maar ook over wijksteunpunt De Alkenhorst. De doelgroep is 55+ers
die via een abonnement door vrijwilligers geholpen worden met kleine klusjes. Vanuit de
zaal stelt Dieuwke Wetsema voor om de communicatie onder vrijwilligers (zaalhuur mèt en
zònder zèlf meegebracht voedsel/drank) in de Alkenhorst, éénduidig te laten verlopen. De
secretaris dringt aan op frequentere PR in de media voor de broodnodige naamsbekendheid
van dit nieuwe wijksteunpunt. De voorzitter dankt de spreekster voor haar informatieve
presentatie.
10. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst/deelname en de kerkleden voor beschikbaarstelling van de zaal. Om even na 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en
wenst iedereen wel thuis.

Susanna E. Kropf
secretaris
Mei 2013
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Jan de Heemstraat
- Op 18 en 19 februari werd op het trottoir
van de Jan de Heemstraat/hoek De Vliegerstraat, langs de zijgevel van het Audiologisch Centrum, een afgebakend minispeeltuintje aangebracht inclusief zandbakje. De
verrassing was groot, zonder opgemerkte
vergunningaanvraag.
- Het Alkmaars Weekblad van 6 maart
meldt in een advertentie de agendering door
het Waterschap (HHNK) van het uitvoeringskrediet transportleiding Jan de Heemstraat.
- Aan de westkant van deze straat werd
rond mei het ontbrekende trottoirdeel tussen de Fritz Conijntunnel en het Bosschaert
pad, aangelegd
Hoevervaart
- Vanaf 19 februari gezien een voorlopige
en drijvende ijzeren riolering in de Hoevervaart en de Houtvaart. Deze moest aan de
oostkant van de Hoevervaart voor enige
weken de oorspronkelijke betonnen riolering vervangen, welke inwendig van een
kous werd voorzien. De oude riolering
stonk en was dus aan een upgrade toe, als
vervolg op de vernieuwde riolering uit de
heringerichte Jan de Heemstraat. Nadat de
oude riolering hoogte Willem Kalfstraat

werd aangepast beweegt het geheel zich in
delen naar het Noorden toe om uiteindelijk
uit te komen bij de rioolzuiveringsinstallatie.
- Nadat in februari 2012 de beide oevers
drastisch werden gekaald (verwijdering
bomen, struiken en gras), begon in februari
2013 de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Tussen kappen en natuurvriendelijkheid ontbrak het - óók in de uitvoering - aan
zichtbare dus begrijpelijke samenhang. De
tijd was rijp om op 2 april projectleider en
stadsecologe om inhoudelijke uitleg te vragen. In de Stadskrant van 24 april suggereerde de gemeenteraad al een goede communicatie richting burgers. Hierop ontvingen we een summiere uitleg, op bladzijde
16 geplaatst. Het Alkmaars Weekblad van 6
maart meldt dat op de natuurvriendelijke
oeveraanleg in de Bergermeerpolder, de
crisis- en herstelwet van toepassing is.
- Op 29 april werd in het zuidelijk deel van
de Hoevervaart officieel de visstijger ge-

naamd Het Vossenstekkie, geopend. Het
initiatief kwam tot stand via een burgerinitiatief vanuit speeltuin De Hoef en maakt
deel uit van de aanleg natuurvriendelijke
oevers Hoevervaart, onderdeel van het Waterplan.
28
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Saverystraat
- Begin april werden zes kale boomstronken
geplaatst aan de oostelijke kant van de Hoevervaart, hoogte flatgebouw De Winterlinde.
- De digitale Officiële Mededelingen van 24
april tonen dat voor het openbare plantsoen
langs het water en het paadje van de Saverystraat, een omgevingsvergunning werd
verleend voor het omvormen van twee essen tot knotbomen. Einde bezwaartermijn
31 mei.
Bosschaertpad
In de eerste helft van mei verrees langs het
Bosschaertpad (Plan Geestmolen) een vrij

uitgestrekt speeltuintje met spannende houten speeltoestellen.
Autobranden
- In de nacht van 24 op 25 april stond in de
Jan de Heemstraat een bedrijfsbusje in
brand. De politie was vlug ter plekke om de
brand met een blusser te doven. De brandweer kwam nablussen.
- Twee uur later stond een auto in het Porcellishof in brand. Rond 05.00 uur werden
bewoners wakker van een luide knal. De
auto viel niet meer te redden maar wèl een
auto die er naast stond.
Hofjes (trio)
- Eind maart werden de heringerichte Weenix-, Porcellis- en het Lievenshof opengebroken ter ophoging van de putten met opgemetselde kragen.

- Tijdens het voorjaar werden de schoorstenen van het Lievens- en Porcellishof opgeknapt.
Winkelcentrum De Hoef
- Op zaterdag 9 maart stond het gemeentelijk energieprogramma in het kader van de
wijkentoer, opgesteld in winkelcentrum.
Het ging om energiebesparende tips.
- Fotowinkel Cameraland heeft met een
filmpje van vier minuten die vier weken
draaide, 80 miljoen bezoekers op de homepage van Facebook binnengehaald.
Schelfhoutlaan, Terborchlaan, Weissenbruchstraat
- Op 26 februari werd aan de zuid-oost kant
van de heringerichte Weissenbruchstraat
een brandweerkraan een tijdje opengezet en
het rijkelijk stromende water werd vlug
afgevoerd via de nieuwe granulaatstrook.
- Vanaf 25 maart werd de gehele Schelfhoutlaan door aanleg van de regenwater
ontkoppeling, onbereikbaar, zodat bewoners flink moesten omrijden.
- Tijdens 2013 worden in de drie bovengenoemde straten 32 huurwoningen en nog 38
stuks in de Bergermeer - van eigenaar het
Metaal Pensioenfonds - gerenoveerd door
BAM Woningbouw te Rotterdam. Asbest
op de zolderverdieping wordt verwijderd,
vervanging van nieuwe plafonds, aanbrenging dubbele beglazing dakkapellen en
luchtkokers in badkamerramen. De renovatie duurt 9 weken. Naar verwachting wordt
in de zomer begonnen.
Stadsregie
Op maandagmiddag 18 maart werd op verzoek van de VvE Hoefplan V in De Alken-
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vervaart èn de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de hele Hoevervaart
Beheersconvenant
De huidige beheerscommissie rond overlast
door bewoners van Het Heem - waarvoor in
oktober 2012 een beheersconvenant werd
afgesloten - functioneert momenteel naar
tevredenheid van alle deelnemers. Hierbij
werd het Buurtoverleg niet uitgenodigd.
AED De Vleugels
horst een bijeenkomst gehouden onder leiding van stadsregisseur Martin Stiphout.
Dit om garantie te krijgen over voldoende
parkeerplaatsen voor de flatbewoners, tijdens het openbreken van de Honthorstlaan
vanaf april 2013 voor aanleg van de regenwater ontkoppeling. De werkzaamheden
kunnen samenvallen met de renovatie van
winkelcentrum De Hoef met als voorlopige
parkeerplaats de groenstrook langs de Hoe-

De Vliegerstraat 3
1816KD Alkmaar
Tel: 072-515 00 00
info@pofa.nl, www.pofa.nl

Van Everdingenstraat 42
1814 HA Alkmaar
Tel: 072-520 40 70
FysiotherapieElisabeth.nl
Specialisaties: Kaaktherapie
Kinderfysiotherapie, Manueeltherapie
Mimetherapie, Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie, Dry needling
Oefengroepen: COPD - Diabetes - Parkinson- Dikke maatjes - Obesitas
Fysiotherapie Elisabeth verzorgt sinds
november 2011 de manueel therapie bij
de Pofa. Mario Faro, beëdigd manueel
therapeut, is vanuit fysiotherapie Elisabeth op donderdag aanwezig in de Pofa.
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AED Buurthuis Alkmaar-west
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Psychosomatische fysiotherapie:
Ontspanningstherapie
Ademtherapie, Psycho-educatie
Algemene fysiotherapie
Haptotherapie
Manuele therapie
(in samenwerking met
fysiotherapie Elisabeth)
Oefengroepen:
Ontspanningstherapie
Slaaptraining, Time Out
Big Move

Het Heemhof
Het groenstrookje langs dit appartementencomplex aan de Jan de Heemstraat/hoek
Bloemaertlaan werd eind maart aangepakt.
De toen bestaande heg langs beide straten
werden verwijderd en hierna de grond opgehoogd. Inmiddels zijn tegen de gevel van
de Jan de Heemstraat andere struikjes geplant.
AED Het Heem
Externe AED's
Alleen al in De Hoef zijn uitwendig vijf
AED (Automatische Externe Defibrillator)
apparaten geplaatst voor het opwekken van
stroomschokken bij patiënten met een hartstilstand.
De locaties zijn: Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2A, Podocentrum Alkmaar, Schoumanlaan 1, Buurthuis Alkmaar West, Mesdaglaan 198, De Vleugels, Terborchhof 1 en
Het Heem, Jan de Heemstraat 7. De meeste
AED's werden aangebracht buiten aan de
voorgevel naast de hoofdtoegangsdeur, met
uitzondering van Buurthuis Alkmaar West
waar deze buiten werd opgehangen bij de
uitspringende hoek leidende naar de noorder zijdeur.
Fritz Conijntunnel
Begin april werden in de geëgaliseerde en
opgehoogde groenstrookjes achter Medisch
Centrum De Hoef, enige honderden struikjes geplant.
Nieuw leven
- In maart en april werden in de heringerichte Bloemaertlaan met wadi’s en de Leonard
Bramerstraat, nieuwe boompjes/struiken
geplant, waarvan vele al uitlopen.
- In april werd in de wadis’s door twee
mannen met emmers, graszaad gestrooid.
Het plaatje is hier in uitvoerlijke zin, nu
bijna rond.

Spoorsloot
Op 6 en 7 maart werden ten zuiden van de
Tethart Haagstraat hoge bomen langs de
spoorsloot gesnoeid. Op indrukwekkende
hoogte stond een man in de bomen, werden
takken afgezaagd en verwijderd door een
kraan met ketting.
Inloopcentrum De Bron
Na opening is op 9 april gestart in de Willem Buytewechstraat 2, inloopcentrum De
Bron. Het gaat om een open huis(kamer)
voor de wijk, geopend van dinsdag t/m
zaterdag van 11.00 - 15.00 uur. Hiermee is
in de wijk óók op zaterdag een inloopmogelijk rijker dus samen met De Alkenhorst
dekken zij op elke dag van de week een
inloop. Behalve de dagelijkse inlopen zoals
koffie drinken, praatje maken en krant lezen omvat De Bron ook een kinderclub,
maaltijdproject, bijbelcursus/-kring en samenkomsten.
Het telefoonnummer is 072-512 91 95 met
e-mail <alkmaar@bijbelcentrum.nl>
Apostolisch genootschap
Na een recente modernisering van het inwendige kerkgebouw aan de Picassolaan
20, hield het Apostolisch Genootschap op
20 april een open huis. Op 21 juni is zij
deelnemer aan de Kerkennacht. Zie bladzijde 37.
Schoonmaak granulaatstroken
Op 5 april werden granulaatstroken in de
heringerichte Tethart Haagstraat en de Terborchlaan schoongemaakt. Hierdoor moet
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overtollig regenwater vlugger afvloeien, nu
zònder blokkerende vuillagen.
Westrand
- De Stadskrant van 24 april meldde de
omgevingsvergunning aanvraag voor een
Mc Donald restaurant met drive-in aan de
zuidkant van de wielerbaan in de Westrand.
- In verband met werkzaamheden zal de
zuidzijde van de Hoeverweg/N512 in mei
en juni 2013 worden afgesloten.
- op 13 april werd het vernieuwde Kegelhuis uitgebreid met bowling banen. Dit is
een samenwerkingsverband met Victorie
Plaza, beiden aan de Terborchlaan.
De Hoef ZO
- Op 7 juni worden vanaf 16.00 uur Diabolo en Poi lessen aangeboden voor kinderen
van 6 - 14 jaar door Buurthuis Alkmaar
West (BAW), Mesdaglaan 198.
- Op zondag 16 juni organiseert BAW tussen 12.00 - 15.00 uur een lentekriebel programma, af te sluiten met een kinderstraatmarkt, optredens, lekkere hapjes en muziek.
Dit alles als onderdeel van de jaarlijkse
straatrommelmarkt.
- In maart startte BAW met huiswerkbegeleiding voor jongeren in de groepen 7 en 8
van de basisschool en klassen 1 en 2 van
het VMBO/HAVO/VWO. Deelname kost €
2 per les/kind. Telefonische info via 072511 99 21 of 06 – 453 915 67.
- Vrijdagmiddag 3 mei organiseerde BAW
een opruimactie in deze wijk. De jeugd
prikte zwerfvuil en vulde fleurige bloembakken.
Crematorium
De Alkmaarse Courant van 13 april meldt
dat tuincentrum de Hoef, Meerweg 11
(Egmondermeer) samen met een project
ontwikkelaar een aanvraag indiende voor
de bouw van een crematorium. Het tuincentrum zal dan worden omgezet in uitsluitend
een hoveniersbedrijf.
32

JOL kamp Egmonderhout
Voor deze vakantiebestedingen door basisschool leerlingen van 5 t/m 16 augustus ad
€ 0,50 per dag, is het thema ‘In de oertijd’.
Inschrijving via
<esther@jolhoefplan.nl>
Deelname Rabofietssponsortocht
Op zaterdag 8 juni neemt een Geestmolenteam deel aan de Rabo fietssponsortocht.
Het doel is om de verenigingskas te spekken. Opgave via
<Feestmolen@geestmolen.nl>
Alkerhoef
In de digitale Officiële Mededelingen van 1
mei lezen we een ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een
uitsparing ter plaatsing van een lift. Het gaat
hier om Mesdaglaan 200, locatie Alkerhoef.
Bouwplan De Hoefbrink
De Alkmaarse Courant van 10 april toont
met foto het te verdwijnen gebouw Ahrend,
hoek Picassolaan/Aert de Gelderlaan. Hier-

voor in de plaats zou bouwplan De Hoefbrink moeten volgen met 90 huurwoningen.
Het bestemmingsplan ‘kantoren’ moet dan
worden gewijzigd.
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Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>

(advertorial)

steeds vaker de vraag van vrienden en bekenden of ze een speciale taart wilde maken. Omdat Wendy zoveel positieve reacties kreeg, werd ze gegrepen door het zogenaamde taartvirus. Nu wil ze haar enthousiasme graag met jou delen!

Welkom bij
workshop-TAART

Taart workshops in Alkmaar
Ben je op zoek naar een leuke én smakelijke
workshop in Alkmaar of omgeving, dan ben
je bij workshop-TAART aan het juiste
adres! Of het nu om een vrijgezellenfeest,
kinderfeestje of een bedrijfs-/afdelingsuitje
gaat, wij bieden workshops op maat aan.
We kunnen de workshop ook bij je thuis
organiseren!
Wanneer je contact met ons opneemt, vullen we gezamenlijk het programma in.
Over workshop-TAART
Wendy Boereboom is de enthousiaste
en spontane kracht achter workshopTAART. Na het volgen van een workshop
en diverse taart gerelateerde cursussen
(waaronder PME superpaste) kreeg zij

Wil je een workshop boeken of meer informatie opvragen, neem dan contact op:
Wendy Boereboom
Willem Hedastraat 43
1816 KC Alkmaar
06-41637350
<www.workshop-taart.nl>
<workshoptaart@gmail.com>
<www.Facebook.com/WorkshopTaart>

Buurtpanel
uw mening telt!
Het Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ wil haar bewoners betrekken bij het beleid van onze wijk.
Vaak ontmoeten wij vertegenwoordigers van de gemeente en worden we
verwacht namens onze achterban te
spreken.
Af en toe willen wij onze wijkbewoners
daarom vragen om liefst via internet,
maar ook mogelijk op papier hun mening
te geven over onderwerpen die voor hen
van belang zijn en waar het Buurtoverleg
zich mee bezig houdt: leefbaarheid in de
buurt, openbare orde, veiligheid, groen
onderhoud, speeltuinen, etc.
Wilt u ook deelnemen aan dit panel en
een paar keer per jaar een paar korte vragen beantwoorden of een enquête invullen? Stuur dan uw e-mailadres door aan
<buurtpanel@geestmolen.nl> of geef uw
naam en adres door via Honthorstlaan
262. De gegevens worden door ons vertrouwelijk en anoniem verwerkt. De papieren enquête wordt bij u gebracht en
ook waar nodig weer opgehaald.
Martien de Bruijn
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Bestaande TL verlichting vervangen
door LED verlichting
Vereniging van Eigenaren Hoefplan V
aan de Honthorstlaan te Alkmaar heeft
in de drie flats in 2012/2013 de bestaande
TL verlichting (twee soorten verlichtingsbakken) vervangen door LED verlichting.

maal TL verlichting op de galerijen, in de
bergingen en wilt u deze eventueel vervangen door LED verlichting, dan willen wij u
hierin adviseren.
Voor Informatie/ inlichtingen kunt u contact
opnemen met onze administrateur. Zijn
telefoonnummer is te vinden op onze website <www.vvehoefplanv.nl>.
Nel Bijl
Voorzitter VvE Hoefplan V

H

et demonteren, ombouwen en monteren hebben wij zelf gedaan.
Wij hebben vierhonderd armaturen omgebouwd. Dit komt neer op een kostenbesparing van € 10.000 per jaar. Over twee jaar
hebben wij de kosten eruit.
De gebruikte onderdelen zijn ontwikkeld en
gefabriceerd door het bedrijf Lumotech te
Heerhugowaard. Heeft u als VvE ook alle-

Nordic walking en Sportief wandelen
Willem Hedastraat 181
1816KC Alkmaar
072 5128431
06 55842312
www.sportwandelschoolalkmaar.nl
Nordic walking cursussen in het Heilooërbos
5 lessen van 5 kwartier voor 55 euro.
rustig tempo incl. gebruik van stokken tijdens
de lessen
De cursus vindt plaats op de dinsdagmiddagen
Nordic walking en Sportief wandel trainingen.
ma ochtend, ma avond, di ochtend, do ochtend,
vrij ochtend en za ochtend. De trainingen
geschieden in opdracht van de VIB 2002 en
vinden plaats op wisselende locaties.
kosten: 17,50 euro per maand.
informeer voor cursusdata of kijk op:

www.sportwandelschoolalkmaar.nl
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Het Respijthuis
in Alkmaar
Gezocht: hartelijke mensen voor het Respijthuis met wat extra vrije tijd

H

eeft u per week een dagdeel over aan
vrije tijd en wilt u dit op een positieve
manier invullen? Misschien is er dan een
mooie taak voor u weggelegd als vrijwilliger. Vrijwilligerswerk geeft veel voldoening en u kunt er op een eenvoudige manier enorm veel mensen blij mee maken. In
Alkmaar staat een comfortabele villa waarin
volwassenen met een chronisch lichamelijke aandoening of ziekte tijdelijk worden
verzorgd. Deze mensen logeren in de villa
zodat hun mantelzorger er even tussenuit
kan om weer energie te op te doen. Mantelzorgers krijgen hierdoor even respijt zodat
zij minder kans maken overspannen te raken.
De villa waarin de gasten verblijven heet
dus niet voor niets ‘het Respijthuis’.
Als u eenmaal mee kunt draaien, zult u versteld staan wat het met u doet. U leert veel
leuke en lieve mensen kennen, u werkt in
een kleinschalige en huiselijke werkomgeving en u heeft een intensief contact van
mens tot mens. Een leuke manier om een
ander, maar ook uzelf gelukkiger te maken.

Respijthuis Alkmaar

www.gradavanwelzen.nl

Gespecialiseerd in huidverbeteringen:
Shiatsu Kosmetiek
Anti Ageing behandelingen
Acné d.m.v. iClear
Couperose (rode adertjes) verwijderen
Verwijderen steelwratjes
Micro – Dermabrasie
Dermaroller

Wilt u de sfeer proeven en bent u nieuwsgierig of u ook als vrijwilliger ingezet zou
kunnen worden, komt u vrijblijvend eens
kennismaken.
Respijthuis aan de Van de Veldelaan 972,
1816 PZ, Alkmaar. Voor meer informatie
kunt u bellen naar 072- 512 66 65 of kijken
op <www.respijthuis-alkmaar.nl>
Simone Schmidt
Coördinator Zorg
Mei 2013

Wij doen ook:
Epileren
Ontharen dmv Harsen of Suikeren
Verven wimpers / wenkbrauwen
div. Gezichtsbehandelingen
make-up

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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WonenPlus
Uw hulp in de buurt
WonenPlus richt zich op ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking
die graag zelfstandig thuis willen blijven
wonen maar daar ondersteuning bij nodig
hebben. U kunt daarbij denken aan lichte
tuinwerkzaamheden, klusjes in huis, boodschappenservice, hulp bij administratie,
vervoer, computerondersteuning, en vele
andere hand- en spandiensten. WonenPlus
werkt voornamelijk met vrijwilligers en het
abonnement is in de meeste gevallen € 2,00
per maand. Vraag vrijblijvend het informatiepakket aan of kom eens langs in het Huis
van Wijk, het nieuwe wijkcentrum in appartementencomplex De Alkenhorst in De
Hoef waar ook WonenPlus gehuisvest is.
Adres: Schelfhoutlaan 4, 1816 LG Alkmaar; 072-512 27 11. Meer informatie:
<www.wonenplus-alkmaar.nl>
Hulp in de tuin, een zorg minder
Veel ouderen, chronisch zieken en mensen
met een beperking worden geholpen door
WonenPlus bij allerlei hand- en spandiensten in de thuissituatie. Dit maakt dat zij
langer en op een prettige manier zelfstandig
thuis kunnen wonen. Daar hoort ook de tuin
bij. De meeste mensen willen nog wel,
maar zijn simpelweg niet meer in staat door
ziekte of ouderdom om de eigen tuin te
onderhouden. Het opknappen van de tuin is
dan ook de meest aangevraagde hulp bij
WonenPlus. Heeft u ook hulp in de tuin
nodig? Schrijf u dan in, voor € 2 tot € 4 per
maand (en voor minima gratis). Als u belt
met WonenPlus Alkmaar op 072-512 27
11 dan wordt één van de tuinvrijwilligers
ingeschakeld om uw tuin op te knappen.
Ook als u het leuk vindt om als vrijwilliger
in de tuin aan de slag te gaan bij WonenPlus, bent u van harte welkom om te reageren.
Inge Zoet
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De Alkenhorst
Bingo in De Alkenhorst
Voor een Paasbingo op 27 maart - met
prijzen van winkeliers uit het winkelcentrum - was de opkomst ongekend hoog.

D

it succes leidde tot een wekelijkse
bingo op woensdagmiddag.
Iedere week op woensdagmiddag van 14-16
uur is er bingo in het Huis van de wijk de
Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4. Twee vrijwilligers heten u van harte welkom en er zijn
leuke prijsjes te winnen. De kosten zijn €3
per plankje en dat is inclusief een kopje thee
of koffie. Kom gezellig en neem gerust iemand mee. Tevens is er een weekprogramma van alle activiteiten te verkrijgen bij de
balie van de Alkenhorst. Tot ziens.
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Daniella IJsveld

De wadi’s aan de Schelfhoutlaan zijn bijna klaar. Nu we gezien hebben hoe weinig
ruimte nodig is om de infiltratiebuizen te
installeren, is het des te onbegrijpelijker
dat hiervoor vijf bomen gekapt moesten
worden.

Het Hoogheemraadschap heeft voor de
langste tijd de aanplant van nieuwe bomen
tegengehouden langs de Hoevervaart. Ter
hoogte van het appartementencomplex
‘De Winterlinde’ zijn nu toch gelukkig
een aantal wilgen geplant.
De nieuw geplante boompjes langs de
Leonard Bramerstraat krijgen hier water
in droge perioden. Samen met een aantal
kubieke meters vruchtbare aarde die ze
meegekregen hebben, zullen ze het goed
doen.
De wadi’s langs de Bloemaertlaan hebben
juist het beetje goede aarde dat aanwezig
was, verloren tijdens de werkzaamheden.
Toch komt het gras door de vele regen
aardig op en als er ook nog bloemen gezaaid gaan worden, wordt het helemaal
mooi.
Heel gelukkig is de Werkgroep Groen met
het hegje dat aangeplant is tussen het
speelterrein aan de Honthorstlaan en de
groenperken aldaar. Vele malen is er door
het bestuur aangedrongen op een hek of
een dichte begroeiing, zodat kinderen niet
pardoes de weg op kunnen rennen.
Mei 2013
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Laat 201 (naast C & A)072A)072-511 21 60 Alkmaar
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De Landelijke Kerkennacht is op vrijdag 21 juni 2013
Dit jaar doen we in Alkmaar mee aan de
landelijk georganiseerde kerkennacht.
Sterker nog; in De Hoef zetten alle religieus getinte gebouwen hun deuren open.
Ook de Surinaamse moskee.

D

at betekent, dat u vrijdagavond 21 juni
tussen 19.00 en 23.00 uur door uw
eigen wijk kunt zwerven, alle groepen presenteren zich op hun eigen manier.
In de Vrijheidskerk (Hobbemalaan 2a) is er
muziek en zang en kunt u bij een kopje kof-

fie, thee of limonade vragen stellen, gewoon stil zijn of een kaarsje aansteken.
Het Apostolisch genootschap aan de Picas-

solaan heeft kort geleden nieuwe mooie
ramen gekregen. De moskee aan de Mesdaglaan hebben we langzaam maar zeker
zien verrijzen en ook daar zijn we welkom.

Voorts staan de deuren open bij de Open
Hof (Honkpad 2) waar twee kerkgenootschappen hun diensten houden, in de Pius
X is een doorlopende fotopresentatie en

tenslotte is er de Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der laatste dagen (Jan de
Heemstraat 10) waar we welkom zijn.

Leuk te vermelden dat er in andere delen
van de stad ook gebouwen open zijn zoals
Kapelkerk en Leger des Heils. U leest later
hierover meer in het Noord Hollands dagblad. U en ook uw kinderen zijn van harte
welkom. Zij kunnen toch niet slapen, want
het is de langste dag.
Dit initiatief is overgewaaid uit Duitsland,
dit jaar doen zeven landen mee en wij verwachten dat vijftig steden in Nederland hun
kerkdeuren openzetten. Van harte welkom
dus.
Op <www.kerkennacht.nl> vindt u meer
informatie.
Joke van den Bos

Molenwiekje
Vakantie; Esperantisten logeren bij
Esperantisten
over de hele wereld.
Meer weten: tel 072-5 33 23 44
of e-mail: jheijstra@hetnet.nl
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Neuro Emotionele Integratie (NEI)
de oplossing voor zowel fysieke als emotionele klachten
De NEI-methode biedt een simpele, snelle en eenvoudige manier om emotionele
blokkades uit het verleden op te lossen. Met behulp van spiertesten en communicatie met het onderbewuste wordt duidelijk wat er in het verleden gebeurd is
dat je er nu van weerhoudt een volledig functioneel en gelukkig leven te leiden.
NEI kan je bevrijden van emotionele blokkades en de weg vrijmaken voor genezing, groei en ontwikkeling.
De cellen in je lichaam hebben een geheugen van elk detail van je leven. Soms
raken onopgeloste zaken op de achtergrond van je gedachten zonder dat je er
nog bewust van bent. Deze zaken kunnen echter je gezondheid beïnvloeden. Met NEI brengen we de onverwerkte zaken aan het licht en gebruiken we
een simpele adem techniek waarbij de linker en de rechter hersenhelft in communicatie raken. Dit bevrijdt het zelfhelende vermogen van het lichaam en
maakt verandering mogelijk.
NEI is een krachtige methode die succesvol is gebleken bij vele uiteenlopende
klachten, zoals leerproblemen, gebrek aan discipline, onhandelbaar zijn, gebrek
aan zelfvertrouwen, examenvrees, ongelukkige relaties, blessures, nagelbijten,
roken, overgewicht, hoofdpijnen, astma, eczeem en stress.
Maak een afspraak voor meer informatie of voor een consult (vergoeding vaak
mogelijk via aanvullende zorgverzekering) of leer zelf werken met NEI.

NEI opleiding (6 dagen + examendag)
vr. 27 t/m zo. 29 sept. & vr. 11 t/m zo. 13 okt.
info@natuurgeneeskundigcentrum.nl of 072-5314604
De Vliegerstraat 1G
1816 KD Alkmaar
2e verdieping van het
Medisch Centrum, hoek
Jan de Heemstraat – De
Vliegerstraat

www.natuurgeneeskundigcentrum.nl
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Repair Café
in Alkmaar
In Alkmaar is begin 2013 in Buurthuis
Alkmaar-West aan de Mesdaglaan 198
het Repair Café van start gegaan.

H

et Repair Café is dé plek waar defecte
voorwerpen op het gebied van elektronica, elektra, kleding en fietsen, gerepareerd
worden met hulp van deskundige reparateurs. Het Repair Café is er elke laatste zaterdag van de maand en is geopend tussen
13.00 uur en 16.00 uur.

Waarom een Repair Café?
In Nederland gooien we ontzettend veel
weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee
is en die na een eenvoudige reparatie weer
prima bruikbaar zijn.
Helaas zit repareren bij veel mensen niet
meer in het systeem. Mensen weten niet
meer hoe dat moet. Het Repair Café brengt
daar verandering in. De aanwezige reparateurs gaan waardevolle praktische kennis
weer overdragen. Defecte spullen worden
weer bruikbaar en gaan niet met de vuilnisauto mee!
In het Repair Café leren de mensen op een
andere manier naar hun spullen te kijken en
er opnieuw de waarde van in te zien. Het
Repair Café laat zien dat repareren leuk is
en vaak makkelijker dan we denken.

Hierbij alle data voor het Repair Café voor
2013:
zaterdag 25 mei
zaterdag 22 juni
zaterdag 31 augustus
zaterdag 28 september
zaterdag 26 oktober
zaterdag 30 november
zaterdag 21 december
Entree voor het Repair Café is gratis, nieuwe, te vervangen materialen dienen uiteraard betaald te worden. Bezoekers kunnen een vrijwillige donatie doen.
Het Repair Café Alkmaar is een initiatief
van het BewonersOverleg Alkmaar-West,
ondersteund door welzijnsorganisatie
Kern8 en de Stichting Repair Café.
Nadere informatie
is te
vinden op
<www.repaircafe.nl/alkmaar>.
Kees Niesten
Kern8
Nationale Buitenspeeldag
Deze vindt plaats op woensdag 12 juni
2013 van 14.00 tot 16.00 uur. In onze
wijk kunt u met uw kinderen terecht rond
het speeltuintje aan het eind van de Willem Hedastraat. Deze Buitenspeeldag
wordt weer georganiseerd door Esther
Kuiper. Wilt u haar helpen, dan graag
aanmelden via telefoon 072-540 44 13.
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Nieuws
van De Driemaster
Kroningsfeest
Rowan (8), een leerling van de school, was
aanwezig bij het kroningsfeest in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Hij zat met zijn
vader in het vak voor burgers. Rowan
schreef een brief en kleurde deze met bloemetjes, toen hij hoorde over de troonswisseling. “Daar wil ik bij zijn” reageerde hij
bij het vernemen van het nieuws en tot zijn
verrassing werd hij uitverkozen om bij de
inhuldiging aanwezig te zijn. De Alkmaarsche Courant interviewde vader en zoon.
Koningsontbijt
’s Morgens op vrijdag 26 april kregen de
kinderen een ontbijt in de klas. Uit een
doos kwamen A- merkartikelen. Deze bestonden uit volkoren boterhammen op een
servet met een glas melk of chocomel naar
keuze. Het broodbeleg bestond uit hagelslag, jam, ontbijtkoek. Als toe een cherrytomaatje .

Om 9.00 uur werd de aftrap gegeven op tv
door prins Willem Alexander en prinses
Maxima en klonk het lied Bewegen is gezond. Door de hele school schalde het lied
van Kinderen voor Kinderen en sprong
iedereen van zijn stoel om de bewegingen
mee te doen. Daarna werd het oranje T-shirt
aangetrokken van de koningsspelen 2013 –
Nationaal Comité Inhuldiging en vertrokken
de groepen naar de ijsbaan.
Koningsspelen
Ter ere van de troonwisseling waren er Koningsspelen op ijsbaan De Meent. De
school deed mee met deze sportdag en organiseerde voor haar leerlingen de Drakeste-

ijnrace, Lechlaufen, hockeyestafette, koningswas ophangen, koning voetbalspel,
kleren van de keizer aantrekken spelen.
Helaas viel de feestelijke dag in het water.
Het was koud, het regende hevig en het
bleef vochtig. Kinderen werden ziek. De
temperatuur liep terug van 9ºC. naar 7ºC.
De dag eindigde om 14.00 uur met een ijsje.
Daarna begon de meivakantie.
Koningsknikkertegel
De oranje tegel met een putje erin wordt na
de meivakantie op de speelplaats geplaatst.
Alle basisscholen in Nederland kregen zo ’n
tegel.
Dodenherdenkingsbijeenkomst
4 mei in Grote Kerk
Drie leerlingen van groep zes lezen na de
rede van de burgemeester gedichten voor.
Na de klanken van het jeugdorkest en het
orgel lopen zij in de stille tocht mee naar
het oorlogsmonument en zijn aanwezig bij
de kranslegging.
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Avondvierdaagse
Dit wandelevenement wordt in Alkmaar
gelopen van 28 mei tot en met 31 mei. De
afstanden zijn tien kilometer en vijf kilometer. Er wordt op tachtig deelnemers van
school gerekend.
Sawsam 10 jaar
Leerlingen van groep zes bezorgden een
lach op het gezicht van oud-leerling
Sawsam (10) ter gelegenheid van haar verjaardag. Plotseling werd zij in november
2011 overgeplaatst naar AZC Gilze Rijen
en verdween van school. Op 21 april 2013
verraste de groep haar met hun komst en
brachten een I-pod met beschermhoesje als
kado voor haar mee. Zij was onwijs blij.
Sawsam was bang dat men haar vergeten
zou. Enige leerlingen hadden een video
boodschap ingesproken. De te ontvangen
verjaardagspost laat lang op zich wachten.
Dat duurt drie weken eer men het doorgeeft.
EHR

Gedicht op
kussensloop
Bij de scholierenwedstrijd van Duurzame Gedichtendag 2013 heeft Isabel (9),
leerling van KB De Driemaster met haar
inzending van het gedicht -niet licht- een
prijs gewonnen.

O

p het podium van de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam mocht zij voor een
volle zaal op zaterdag 2 februari haar gedicht voorlezen. Daarna konden de genodigden luisteren naar het lied waarin haar
gedicht werd bezongen. Naast het juryrapport waarin staat dat zij een ingrijpende
ervaring in woorden heeft omgezet, kreeg
zij een Fair Trade kussensloop van zacht
eco-katoen met een opdruk van haar gedicht.
De print op het kussensloop is zo bijzonder
dat besloten werd dat Yumeko de slopen in
de verkoop brengt.
EHR
niet licht
ik lig in bed
kijk door het
raam
ben bang

U zult waarschijnlijk wel gezien hebben
dat voor de werkzaamheden voor de natuurvriendelijke oevers de grasmat voor
onze kinderboerderij meer dan gehalveerd
is. In plaats van de negen geiten op de foto
hierboven, grazen er nu nog maar vier
geitjes. Vooral de kleuters in onze wijk
zullen ze erg missen. Het is nog onbekend
of de situatie permanent is of tijdelijk.

mijn slaaploos hoofd is
zwaar
onder het dekbed
ben bang
knijp in
mijn knuffel
roep mam
maar ze hoort
me niet
de televisie staat te luid
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Pius X Kerk nieuws

De HoefZO!
Rommelmarkt voor
kinderen met optredens diabolo en poi

Kerkennacht 2013
Zeven kerken worden in de wijk zichtbaar
tijdens Kerkennacht op vrijdag 21 juni tussen 19.00 – 23.00 uur. Ook de Pius X doet
mee.
Film
Op woensdag 29 mei wordt de film: ‘We
are together’ vertoond in de ontmoetingszaal. Inloop om 13.45 uur met een kopje
koffie. Toegang: € 3. Het nieuwe film seizoen begint op 30 oktober.
Priesterwijding
Diaken J. de Wit wordt zaterdag 25 mei
priester gewijd in de Bavo kathedraal te
Haarlem. Op zondag 26 mei draagt hij als
neomist zijn eerste H. Mis op in de H. Laurentiuskerk. Hij werkt in de R.K. Parochie
HH. Matthias-Laurentius waaronder de
Pius X kerk valt.
EHR

Nieuws van de
Vrijheidskerk

Op zondag 16 juni (vaderdag) is er in de
Hoef Zuid-Oost tijdens de jaarlijkse rommelmarkt ook een kinderrommelmarkt.

D

eze is van 12:00-15:00 uur op de parkeerplaats langs de flat aan de Mesdaglaan (naast speeltuin De Hoef). De
plaatsen voor de kinderen zijn hier gratis.
Tijdens deze markt zijn er ook optredens
van kinderen die workshops diabolo en poi
gevolgd hebben.
Kinderen tussen de 8 en 14 jaar kunnen zich
voor de workshops nog opgeven bij Wendy
van het buurthuis, telefoon 06-319 602 55.
Ze vonden/vinden plaats op vrijdag 10, 17,
24, 31 mei en 7 juni van 16:00-17:00 uur in
of bij het buurthuis.
Tijdens de markt is het buurthuis open voor
een gratis koffie of thee en zijn er vrijwilligers die informatie kunnen geven over activiteiten.

Beste mensen,
In de Vrijheidskerk vieren wij elke zondagmorgen om 10.00 uur samen onze eredienst. U bent altijd van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn. Zondag 19 mei
was een bijzondere dienst omdat het toen
Pinksteren was. Het thema was ‘één van
taal’. De cantorij zong.
Het adres van de Vrijheidskerk is: Hobbemalaan 2a
Hebt u vragen over onze gemeente, neemt u
dan gerust contact op met onze predikant,
ds. Nielspeter Jans tel. 072-515 76 25
Ingvild van den Bos
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Bewonersgroep
Buurthuis Alkmaar-West

Nieuws van de
Nicolaas Beets
15 maart was de
Nationale pannenkoeken dag
Ook dit jaar deed de Nicolaasbeets, locatie
Judith Leysterstraat, weer mee met bakken
voor ouderen. De groepen een tot en met
vier bakten ‘s morgens met juf Joke pannenkoeken in de klas. ‘s Middags gingen de
kinderen met ouders naar De Vleugels om
de ouderen in het zonnetje te zetten. Het
was een geweldig pannenkoekenfeest. Met
de pannenkoek als oer-Hollands verbindend
element tussen jong en oud kwamen de
leerlingen pannenkoeken uitdelen. De kinderen werden verrast met een heerlijk glas
limonade. En voor de begeleiders was er
koffie en thee.
Voorstelling groep 5 en 6
Deze keer was groep 5 en 6 aan de beurt om
een voorstelling te geven aan de ouders en
de kinderen. In een periode van acht weken
krijgen de kinderen dramalessen, tijdens
deze lessen wordt er gewerkt naar een voorstelling. Het uitgangspunt is het boek ‘Licht
uit Led aan’.
Het was weer een super voorstelling. Het
publiek werd meegenomen in de dagdro-

men van Brechtje. Zij ontving een brief.
Wat zal er in de brief staan? Zal er in de
brief staan dat ze zal worden toegelaten tot
de meesterspionnenclub of is het een brief
van de koning waarin staat dat ze eigenlijk
de dochter van de koning is. De ouders en
andere familieleden werden verrast door de
humor en spanning die door de jonge acteertalentjes tot leven kwamen in het toneelstuk
Koningsspelen
Vrijdag 26 mei na een heerlijk ontbijt zijn
de kinderen van de Nicolaasbeets en De
burgemeester de Wilde school gestart met
een sportcircuit door de school, ondanks het
weer zijn de waterspelletjes buiten door
gegaan.
Schoolproject
‘Dieren en hun bouwkunst’
In de bouwplaats is er de afgelopen weken
door alle groepen hard gewerkt. Het was
echt genieten om de kinderen op deze manier aan het werk te zien met allerlei materialen. Tijdens de tentoonstelling konden de
ouders het proces zien aan de hand van
foto’s en een PowerPoint. De werkstukken
werden mooi tentoongesteld in de klassen
en in de patio.
Inge Buis
Locatieleider Beets 3
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Wilt u ook

Dat kan!
Bel, schrijf of e-mail naar: Martien de Bruijn
Honthorstlaan 262
1816 TK Alkmaar
072-511 35 40
<redactie@geestmolen.nl>
Uitgave ‘De Geestmolen’
‘De Geestmolen’ is sinds 1995 een uitgave van de vereniging Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ en verschijnt 4 maal per jaar. Aan het einde van februari, mei, augustus en
november.
Oplage en verspreiding
Het blad wordt in een oplage van 1100 exemplaren huis aan huis bezorgd in het volgende
gebied:
Bloemaertlaan, Cornelis Begastraat, De Vliegerstraat, Hoeverpad, Honthorstlaan, Jan de
Heemstraat, Leonard Bramerstraat, Lievenshof, Moreelsestraat, Porcellishof, Schelfhoutlaan, Terborchhof (De Vleugels), Terborchlaan, Tethart Haagstraat, Weenixhof, Weissenbruchstraat, Willem Hedastraat, Willem Kalfstraat, Résidence Hoevervaart, De Alkenhorst, Bosschaertpad, Claeszpad, Van der Astpad, Saverystraat.
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn (formaat A5)

hele pagina
€
180,
halve pagina
€
90,
een derde pagina
€
60,
een vierde pagina
€
45,Plaatsing van de advertentie is voor 4 uitgaven ingaande op de eerstvolgende verschijningsdatum. Het is ook mogelijk om de inhoud tussentijds te wijzigen, dit met het oog op
eventuele seizoenacties!
RABO bank rekening NL93 RABO 0376 4995 16
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40637547
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Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
Advies meldpunt kindermishandeling: Winkelwaard 494, tel. 567 23 20, (landelijk) 0900123 1230. E-mail: <info@amk-nh.nl>
Ambulance: als elke seconde telt: 112
Voor zaken zonder zwaailicht: tel. 564 44 44.
Art. 1 Bureau: tel. 515 44 00.
Apotheek De Hoef: Van Ostadelaan 248,
tel. 514 30 60
Regionale Spoed Apotheek: tel.567 30 00
Hertog Albrechtweg 5A, Alkmaar-Noord
Artsen: Huisartsenpost tel. 562 25 99. Spoedgevallen buiten openingstijden tel. 518 06 18
Bibliobus: vrijdag 14.20-15.05 uur J. Leysterstraat, 13.00-14.15 uur begin Van de Veldelaan.
Blijf van m’n lijf/Oranjehuis: tel. 562 51 25.
Brandweer: als elke seconde telt, alarmnummer: 112. Zaken zonder spoed tel. 564 44 44
Burgernet: tel: 14 072, burgernet@alkmaar.nl
Buslichting: W.C. De Hoef: zo. t/m vr. voor
18.00 , brievenbus bij De Vleugels: idem.
Buurthuis Alkmaar West: Mesdaglaan 198. tel.
512 40 03 < info@dehoefzo.nl>
Kees Niesten, tel. 06-416 362 92
<kees.niesten@kern8.nl>
Dierenambulance Noord-Kennermerland:
tel. 06-224 952 96
Grof huisvuil: afhalen: tel. 548 94 44,
afvalbrengplaats Kitmanstraat 26, di. t/m vr.
08.00-16.00, za. 10.00-16.00
Het Heem: DNO, Jan de Heemstraat 7, tel. 514
29 86, Klachten: 072-514 29 80
<info@stichtingdno.nl> <www.stichtingdno.nl>
Hospice: Blankerhofweg 13, tel: 514 23 00
Huisartsenpost Alkmaar: tel. 518 06 18, Hertog Albrechtweg 5A
Kerken in De Hoef: Apostolisch Genootschap,
Picassolaan 20, tel. 512 49 66. Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Jan
de Heemstraat 10, tel. 520 10 10. Wijkkerk Pius
X, Hobbemalaan 125, tel. 511 70 12. Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, tel. 511 09 36
(beheerder). Christelijk Gereformeerde kerk.
Honkpad 2, tel. 515 41 98, Surinaamse Moskee,

Mesdaglaan 194. tel: 511 44 55
Kern8: Adviesbureau Bewonersorganisaties
tel. 06-49 33 48 78, <adviesbureau@kern8.nl>
buurtbemiddeling@kern8.nl
Openbaar vervoer: tel. 0900 92 92
Politie: Mallegatsplein 2, tel. 0900-88 44,
Wijkagent: Geert van Duren, spreekuur Honthorstlaan 436, di. 10-10.30 en wo. 16-17 uur.
tel. 0900-8844, 06-12 89 93 62
<Geert.van.duren@noord-holland.politie.nl>
Postkantoor:(boekhandel Bruna): ma. t/m vr.
9.00-17.15, za. 9.00-13.00, tel. 511 65 51.
Respijthuis: V.d. Veldelaan 972, tel: 512 66 65
Scholen: De Driemaster, G. Metsulaan 36, tel:
512 10 06. An-Nasr, Tooroplaan 1, tel: 520 03
01. Nicolaas Beets, J. Leysterstraat 4, tel: 511 17
94. De Wissel, Picassolaan 9, tel: 511 06 13
SOS/Sensoor NW: telefonische hulpdienst: tel.
0900-0767.
Speeltuin De Hoef: Mesdaglaan 178,
tel: 515 13 37
Stadhuis: Langestraat 97. tel: 14072
Stadsbeheer: Centraal meldpunt (grof vuil) tel.
548 94 44, ma. t/m vr. 8.00-16.00.
Stadskantoor: Mallegatsplein 10, tel. 14072,
ma. t/m vr. 9.00-16.30, don. 18.30-20.00 (met en
zonder afspraak). <post@alkmaar.nl>
Starlet: Prikdienst: ma-wo-do-vr van 8 tot 8.45
uur. De Vleugels
VvE Hoefplan V: <HoefplanV@hetnet.nl>
Voorzitter: Nel Bijl, Beheerder: Hans Veerbeek
tel. 515 47 86, 06-536 684 50
De Vleugels: <www.devleugels.nl> tel: 511 95
44, e-mail: <info@devleugels.nl>, grote letter
boeken, ma. 14.00-15.30 uur
Gebiedsbeheerder: info over openbare buitenruimtes: bellen naar het Klant Contact Centrum
(KCC) tel. 14 072 of de wijkmeester
Wijkcoördinator: Ellen de Man, tel: 548 86 52,
of 14072. e-mail: <edman@alkmaar.nl>
Wijkmeester: Nelleke Kool, tel. 548 81 77.
Spreekuur Honthorstlaan 436, ma.-do. 9.0010.00. Buurthuis Alkmaar-West, Mesdaglaan
198, wo. 10.30-11.00, <nkool@alkmaar.nl>
Wijksteunpunt: Huis v.d. Wijk De Alkenhorst,
Schelfhoutlaan 4, tel: 303 00 90, Reserveringen:
567 55 45, <reserveringen@servicepunt.org>
Tel: 072-303 00 90, <info@dealkenhorst.nl>
Website: <www.dealkenhorst.nl>
Evean Thuiszorg: 0900-9897
WonenPlus: Schelfhoutlaan 4, tel: 512 27 11
E-mail: <info@wonenplusalkmaar.nl>
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Lidmaatschap

Projectgroepleden

De vereniging Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ behartigt de algemene belangen
van de bewoners uit deze buurt.
U begrijpt dat wij De Geestmolen niet alléén
kunnen laten draaien, we hebben financieel
uw wind in de zeilen nodig. Laat u zich daarom inschrijven als lid à € 7,50 per persoon

Reacties
Om een wisselwerking tussen bewoners en dit
buurtoverlegblad op gang te brengen, nodigen
wij u uit te reageren op de inhoud hiervan.
Reacties graag insturen naar:
Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262, 1816
TK Alkmaar, tel: 511 35 40,
e-mail: <redactie@geestmolen.nl>

Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262
John Does, Bloemaertlaan162
Koos Euser, Lievenshof 37
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Rens Kleverlaan, Bloemaertlaan 182
Susanna E. Kropf, Weenixhof 47
• De Feestmolen
Coby Heinis, Lievenshof 3
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Dieuwke Wetsema, Lievenshof 2
Esther Kuiper, Willem Hedastraat 91
• Public Relations
Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262
John Does, Bloemaertlaan 162
Susanna Kropf, Weenixhof 47
• Webmaster
Piet Aay, Willem Hedastraat 95
<webmaster@geestmolen.nl>

Verspreidingsgebied
Bloemaertlaan, Cornelis Begastraat, Hoeverpad, Honthorstlaan, Jan de Heemstraat, JongkindlaanNoord, Leonard Bramerstraat, Lievenshof, Moreelsestraat, Porcellishof, Schelfhoutlaan, Terborchhof, Terborchlaan, Tethart Haagstraat, De Vliegerstraat, Weenixhof, Weissenbruchstraat, Willem
Hedastraat, Willem Kalfstraat, Résidence Hoevervaart, De Alkenhorst, Bosschaertpad, Claeszpad,
Van der Astpad, Saverystraat.

...............................................................................................
Ja, ik word lid van de vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Naam:________________________________________________________________
Adres:________________________________________________________________
Postcode:__________________Plaats______________________________________
Telefoon:______________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Datum en Handtekening:________________________________________________
Ieder jaar ontvangt u een betalingsverzoek, directe betaling: NL93 RABO 0376 4995 16

Inleveren lidmaatschapstrookje: Bloemaertlaan 182, penningmeester@geestmolen.nl
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