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Beste buurtbewoners,
Intussen is de bouwvak voorbij en is het
werk aan de ontkoppeling weer hervat.
Deze keer zijn het laatste stukje van de
Bloemaertlaan en de Cornelis Begastraat
aan de beurt. De aannemer hoopt nog
steeds half oktober alle werkzaamheden
af te ronden.

D

insdag 13 augustus 2013 was het bestuur dan ook waarschijnlijk voor de
laatste keer te gast bij de gemeentelijke
toezichthouder Gerard Tuinstra. De laatste
ontwikkelingen kunt u lezen in de
‘Waterweetjes’. Ik wil deze gelegenheid
ook aanpakken om Gerard heel hartelijk te
bedanken voor het geduldig beantwoorden
van onze vele vragen en de – vaak snelle oplossingen van onze klachten. We hopen
voor de bewoners in De HoefZO! dat hij te
zijner tijd ook daar deze functie mag bekleden. Intussen vernamen we tot onze spijt
dat Martin Leeuw vanaf eind augustus niet
meer de gemeentelijke projectleider van het
ontkoppelingsproces in onze wijk zal zijn.
Ingezonden artikelen
In het verleden hebben we vaak opgeroepen
tot uitbreiding van ons redactieteam. Tot nu
toe zonder resultaat. Ingezonden artikelen
zijn een goed alternatief. We zijn dan ook
blij bijdragen van twee buurtbewoners te
kunnen plaatsen. Kees Botter schreef een
vervolg op zijn klachten over hondenpoep
en Wendy Blom over onveiligheid rond het
winkelcentrum.
Naast deze artikelen ontvingen we nog drie
mailtjes van andere bezorgde buurtbewoners. De eerste ging over problemen van de
fietsers op de nauwe straten van onze wijk.
De laatste twee over de hinder en overlast
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van hondenpoep. Naast een verzoek om
herhaling van het artikel door de heer Botter
in De Geestmolen van februari 2013 werd
ook de noodzaak voor hondenhaltes in onze
wijk benadrukt. Hondenhaltes staan al langer op het verlanglijstje van het Buurtoverleg.
Trapveldje
Velen van u zullen het prachtige nieuwe
trapveldje met kunstgras en een nòg mooier
glanzend hekwerk er omheen, hebben bewonderd. De jongere en ook wat oudere
jeugd hadden het al gauw ontdekt. Jongens
en mannen van voornamelijk De HoefZO!
maar ook van andere wijken, spelen hier in
goede harmonie samen met onze eigen

jeugd. Zwerfvuil was al gauw een probleem. Op voorstel van het Buurtoverleg
werden twee bestaande vuilnisbakken verhuisd naar de zijkanten van het veld. Op
verzoek van omwonenden werden deze al
spoedig vervangen door nieuwe dubbele
papierbakken. Een paar keer heb ik zelf
blikjes en flessen opgeruimd met een verzoek aan de voetballers om dat voortaan
zêlf te doen. Ik heb het idee dat het redelijk
schoon blijft rond het veld.
Duurzaamheid
We gaan nog gestaag door met het recyclen
van aluminium. Steeds vaker in zakken dan
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in enveloppen. De laatste zak die ik ophaalde was niet alleen gevuld door de wijkbewoners zelf, maar ook door kinderen en
kleinkinderen. Hartelijk bedankt. De afvalbakken bij het trapveldje zijn een nieuwe
recyclebron van aluminium blikjes van
energiedrankjes. Via de wijkmeester hebben
we Stadswerk verzocht een ´blik vanger´
aan het begin van het Fritz Conijn tunneltje
te plaatsen. Behalve dat dit blikjes, flesjes
en ander vuil van de straat af houdt, kan
hier ook mogelijk aluminium verzameld
worden.
Drebbel
Een aantal jaren geleden hadden we de rubriek ´bijzondere buurtbewoner´ Dit keer
gaat het om een bijzondere zoon van een

Buurtagenda
Monumentendag
Zaterdag 14 september
De Geestmolen

Burendag
Vrijdag 20 september
Namiddag en avond
De Alkenhorst

Repair Café
28 september en elke laatste
zaterdag van de maand in de
Blauwe Boom

Rommelmarkt
29/10, 24/11, 15/12
De Alkenhorst

Limerick
wijkbewoner, namelijk Emile van Essen,
zoon van Frans van Essen. Tijdens de Drebbelmanifestatie in de Grote Kerk afgelopen
juni toonde Emile zijn derde zelfontworpen
driepersoons duikboot de ´Drebbel´ (zie
foto). Dit prachtig staaltje techniek zal ingezet worden voor recreatieve duiktripjes in
Nederlandse plassen.
Buurthuizen
In de Alkmaarsche Courant van 12 juli
2013 heeft u kunnen lezen dat het streven
van de gemeente Alkmaar om alle buurthuizen om te vormen naar een zelfstandige
‘Bewonersonderneming’. Dit heeft al zijn
eerste slachtoffer opgeleverd, namelijk
Augustus 2013

Boet van Heugten
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Buurthuis Alkmaar-West, dat per 1 september 2013 gesloten zal worden. Op bladzijde
31 vertelt de voorzitter van De HoefZO! dit
droevige verhaal.
Met de initiatiefgroep Bewonersonderneming De Alkenhorst hopen we voor het
einde van 2014 wel een goedlopende Bewonersonderneming in ons nieuwe Wijksteunpunt De Alkenhorst te bewerkstelligen. Als uw voorzitter woonde ik maandag
19 augustus weer een maandelijkse bijeenkomst van deze initiatiefgroep bij. Jammer
genoeg waren de meeste deelnemers professionals, terwijl we juist graag vooral
geïnteresseerde wijkbewoners hier zouden
willen zien. Ook het nieuwe Wijksteunpunt
zelf zoekt nog vrijwilligers. Zo zorgen op
het ogenblik Erica Dominicus voor de activiteiten en Reinier Pepping voor de beheertaken, maar missen ze nog een vrijwilliger
voor de PR activiteiten.
Korte mededelingen
In de vorige De Geestmolen toonden we u
de drie AED kasten die in onze wijk geplaatst zijn. Iedere hartdefibrillator moet
echter bediend worden door een opgeleide
‘burgerhulpverlener’. Op bladzijde 29 een
oproep voor wijkbewoners die een één
avond cursus willen volgen om een reanimatiecertificaat te behalen.
Dat de crisis ook bij onze wijkbewoners is
toegeslagen toont onderstaande foto van 12
augustus 2013, waarin onder toezicht van
de fietspolitie en belangstelling van de buren, een bestelbusje in beslag werd genomen en afgevoerd. De kleine zelfstandige
beleeft moeilijke tijden.

In memoriam
Op zondag 7 juli 2013 is Jan Schumer op
de leeftijd van 78 jaar overleden. Jan
Schumer was medeoprichter van het
Buurtoverleg en heeft meerdere jaren
zitting in het bestuur genomen waaronder als lid en penningmeester.

J

an Folkert Schumer hield van een biljartje leggen en een sigaartje roken. Maar
ook een pikante grap op zijn tijd was hem
niet vreemd. De laatste jaren, na het overlijden van zijn geliefde vrouw en zijn hond,
ging de gezondheid van Jan steeds verder
achteruit. Het huis werd hem te veel en de
laatste jaren was hij in goede handen van
woonzorgcentrum De Vleugels. Jan is in
besloten kring gecremeerd.

Martien de Bruijn
voorzitter

Jan in maart 2005 tijdens ‘A Way Of Life’.
Rens Kleverlaan
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Reconstructie winkelcentrum van start
Na de aanleg van de tijdelijke parkeerplaatsen is de reconstructie van Winkelcentrum ‘De Hoef’ van start gegaan. Op
maandagmiddag 26 augustus was de officiële start met sprekers van Segesta, de
gemeente en het winkelcentrum.

N

a meer dan tien jaar van besprekingen
en verschillende wisselingen van eigenaar gaat het nu dan eindelijk écht gebeuren. Het winkelcentrum gaat ‘herontwikkeld’ worden. Op 26 augustus is het officië-

le startsein gegeven voor de werkzaamheden met toespraken van Alex Huges van
ontwikkelaar en eigenaar Segesta Exploitatie BV, wethouder Anjo van de Ven namens de gemeente Alkmaar en Kees Cats
namens de winkeliersvereniging gevolgd
door een feestelijke borrel voor alle betrokkenen.
Planning
Voor zover bekend zijn er geen wijzigingen
in de planning. Gestart zal worden met de
puien waarna Fase 1: de uitbreiding van
Albert Heijn en de nieuwbouw voor de
Apotheek, zullen plaatsvinden. In het voorjaar zal gestart worden met Fase 2: nieuwbouw voor Vomar en Blokker, dat inclusief
verhuizing een kleine zes maanden zal duren. Na oplevering van Fase 2 zal de parkeerplaats geheel verhoogd worden en kan
de tijdelijke parkeerplaats aan de overkant
opgeheven worden waarna aldaar nieuw
gras ingezaaid zal worden.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>
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Het Heem
Vraag groter dan aanbod
Door de economische crisis raken steeds
meer mensen hun baan en daarmee hun
inkomen en in het ergste geval ook nog
hun huis kwijt. Als er voor deze mensen
geen plek is bij familie of vrienden moeten ze een beroep doen op de opvanggelegenheden, zoals Het Heem.

De uitkomst van dat gesprek was dat de
wethouder gaat kijken of de afbouw van de
subsidie uitgesteld kan worden en Het
Heem gaat kijken of de scheiding van de
groepen ouderen en jongeren anders uitgevoerd kan worden. Stichting dnoDoen onderzoekt op dit moment of de groep van
economische daklozen tijdelijk opgevangen
kunnen worden in wooncontainers op bijvoorbeeld Overstad.
John Does
Werkgroep Bedrijven en wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>

B

uiten de daklozen met een psychische
of verslavingsachtergrond doen nu ook
steeds meer mensen met een economische
achtergrond een beroep op deze instellingen. Het Heem ervaart een steeds grotere
vraag naar opvangmogelijkheden en heeft
maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Ook heeft Het Heem zich genoodzaakt
gezien om de groepen van ouderen (27+) en
jongeren (27-) te scheiden omdat deze groepen zich niet goed tot elkaar verhouden. Het
aantal opvangplekken voor ouderen neemt
dus af, terwijl dit de snelst groeiende groep
is die behoefte heeft aan opvang.
De overkoepelende organisatie van Het
Heem, stichting dnoDoen, krijgt steeds minder subsidie. Deze gaat de komende jaren
van 1,5 miljoen euro terug naar 300.000
euro.
Dit alles was voor een groep van zes dakloze ouderen de aanleiding om een gesprek
aan te gaan met de Alkmaarse politiek. De
verantwoordelijke wethouder De Baat was
aangenaam verrast door dit unieke en bizondere initiatief.

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
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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Tijdelijke bestrating
Op verzoek van het Buurtoverleg zijn de
open straatstukken tussen de nieuwe en de
oude bestrating, die veel overlast gaven,
voorzien van een tijdelijke bestrating.
Vervanging granulaatblokken
Tientallen granulaatblokken werden vanaf
juni gemarkeerd met rode verf. Het bleek te
gaan om blokken die niet in orde waren.
Sommige hadden uitstekende gedeeltes
maar van de meeste liet het grind los. Deze
granulaatblokken zijn inmiddels grotendeels vervangen door nieuwe granulaatblokken. Aan de uiteinden worden de ronde
granulaatblokken vervangen door vlakke
granulaatblokken voor een betere aansluiting met de straat of putdeksels.
Onderhoud granulaatstroken
Nu al is te zien dat enkele granulaatstroken
niet goed meer afwateren. Schoonspuiten
met een hogedrukspuit heeft geleid tot beschadigingen. Elk jaar of elke twee jaar
zullen alle granulaatstroken met een borstelauto met water en een ‘zuiger’ gereinigd
worden om dichtslibben met zand en vuil te
voorkomen.
Werkzaamheden na de bouwvak
In augustus en september zullen de laatste
werkzaamheden plaatsvinden. Tussen 13
augustus en 6 september is het laatste stuk
van de Bloemaertlaan richting de brug aan
de beurt, gevolgd door de flat Hoeverzicht
aan de Honthorstlaan welke tussen 9 september en 11 oktober ontkoppeld zal worden. De ontkoppeling van de Cornelis Begastraat zal plaatsvinden tussen 19 augustus
en 20 september. De herinrichting van de
Terborchlaan richting rotonde zal op 23
10

september beginnen en uiterlijk 11 oktober
afgerond worden. De gemeente kijkt de
afwatering van de Bloemaertlaan nabij het
Lievenshof nog even aan. Als er geen problemen zijn zullen de granulaatstroken,
zoals ter hoogte van het Weenixhof, niet
aangebracht worden. Wanneer de antiparkeerpaaltjes nabij de wadi’s aan de Bloemaertlaan geplaatst zullen worden is nog
onbekend. Aangegeven is dat deze paaltjes
niet strak langs de weg geplaatst worden
zodat er iets meer ruimte is voor auto’s om
elkaar te passeren. Nadat de nieuwe aanplant gereed is zal de aannemer tussen 11 en
18 oktober de werkzaamheden afronden.
‘Sok’ voor de riolering
De oude riolering die is blijven liggen in de
Terborchlaan en Bloemaertlaan zal aan de
binnenkant voorzien worden van een nieuwe beschermlaag: ‘relining’ met een zogenaamde ‘sok’. De planning is nog onbekend
maar gestreefd wordt dit binnen zes maanden uit te voeren. De oude rioleringen zijn
inmiddels schoongemaakt en met een camera geïnspecteerd waaruit geen problemen
naar voren gekomen zijn.
Afronding groenstroken
Eind augustus komt de gemeente met een
definitieve inrichting van het groen. Enkele
bomen zullen verplaatst worden, andere
bomen, die niet aanslaan, zullen vervangen
worden en er zal aandacht besteed worden
aan de definitieve begroeiing van de wadi’s.
Hopelijk kan het boompje dat door een bewoner liefdevol in de nieuwe groenstrook
aan de Bloemaertlaan geplaatst is opgenomen worden in het uiteindelijke groenplan.
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De fik erin
Het groen tiert welig, op sommige plaatsen
té welig zelfs. In juli is de gemeente daarom
met een speciale brander bezig geweest om
ongewenst groen van stoepen en straten
weg te branden zodat alles er weer netjes en
verzorgd uitziet.

hoogd om weer ‘afschot’ te krijgen naar de
stoep. Problemen doen zich ook voor aan
de noordzijde van de Bloemaertlaan waar
het scharnier van het in 2005 geplaatste
steeghek, inmiddels ‘onder de grond’ verdwenen is. De gemeente heeft aangegeven
het hek minimaal 10 cm hoger te bevestigen.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>

Ontkoppeling De Hoef ZO
Op 13 juni is een voorlichtingsbijeenkomst
geweest over de ontkoppeling in De Hoef
Zuid Oost. De voorlichting was bijna identiek aan de voorlichting zoals die voor onze
buurt gegeven is: veel nadruk op de positieve punten van ontkoppeling en voor het
‘opknappen’ van het groen in de wijk, geen
aandacht voor versmalling van wegen en
overige veranderingen in de buitenruimte.
Oprukkende meeuwen
Wellicht een raar onderwerp onder waterweetjes. Volgens enkele buurtbewoners
heeft de kap van bosschages geleid tot vermindering van het aantal kleine vogels,
wegens het wegvallen van foerageer gebied,
en het verder oprukken van de meeuwen.
Dat er meer meeuwen zijn dan een jaar geleden staat vast, ook dat er minder kleinere
vogels zijn zoals de mus. Er zijn echter
geen harde cijfers die een relatie kunnen
leggen met het verdwijnen van vele honderden vierkante meters bosschages.

Van Ostadelaan 282

Stoep te hoog?
Echt erkend heeft de gemeente het nog niet
maar vanwege de afwatering zijn de stoepen
hier en daar fors verhoogd. Sommige bewoners hebben daarom hun voortuin zelf ver-

E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl

1816 JH Alkmaar
Tel: 072072-512 54 34
Fax 072072-511 20 70
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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

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Anne Bruggeman tel. 072-512 10 06
12
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gegaan en heeft alles wat hem is verteld en
gevraagd, thuis gezegd.

(ingezonden artikel)
Gestolen fiets
Op donderdag 30 mei is in het winkelcentrum de fiets gestolen van onze dochter. Wij
op onderzoek uit. Bij navraag bij de accordeonist voor Albert Heijn, daar was de fiets
gestolen, bleek het om een groepje Roemenen te gaan met een rode volkswagen transitbus. Deze heb ik zelf ook zien staan achter het winkelcentrum met grijze gesloten
gordijntjes. Deze bus rijdt alle dagen vanuit
Rotterdam naar Alkmaar volgens de accordeonist. Zou hij zelf erbij betrokken zijn
geweest? Hij wist immers wel veel dingen.
De groep gaat als volgt te werk. De groep is
in tweeën gesplitst en doet alsof ze bellen
met elkaar. Ondertussen kijken ze welke
fietsen er staan en welke op slot staan en
welke niet. Ze geven elkaar een seintje en
met de smoes van fiets vergeten of, als de
fiets op slot staat, sleutel kwijt. Vervolgens
worden de fietsen meegenomen naar het
rode busje. Ik heb aangifte gedaan van de
gestolen fiets en gevraagd het busje op te
sporen maar volgens haar had dit voor de
wijkagent ‘geen prioriteit’.
In de Alkmaarse Courant van woensdag 12
juni 2013 stond het artikel ‘Uitgebuit of uit
vrije wil’. Hier wordt gesproken over een
Roemeense vrouw die dagelijks met een
busje uit Rotterdam naar Alkmaar gebracht
wordt om daar op straat muziek te spelen.
Joint
Op 3 juni sprak ik een mevrouw die vertelde dat haar zoon van elf jaar de week ervoor
bij Albert Heijn van iemand een joint kreeg
aangeboden met de vraag of hij het wilde
proberen. De jongen is hardlopend naar huis

Wendy Blom

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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(ingezonden artikel)

B

este buurtbewoners in De Hoef,
Tot grote ergernis van mij en vele andere buurtbewoners zien we nog steeds veel
hondenpoep in de buurt op stoepen en in
perkjes of grasvelden.
De aanleg van de nieuwe riolering en bestrating levert tijdelijke overlast op voor de
bewoners, maar het zand is voor vele honden (en ook katten) een prachtige plek om
hun behoeften te deponeren. Ook waar een
opruimplicht bestaat zijn de velden rijkelijk
voorzien van deze uitwerpselen, zoals het
hondenspeelveld bij de Geestmolen. We
krijgen door de herstructurering van de
buurt nog meer gras en perk en hoe houden
we dat netjes en schoon?
Niets ten nadele van de hond, die kan er
niets aan doen. Maar ik wil alle baasjes oproepen om gewoon een poepzakje mee te
nemen en na de behoefte even de moeite te
nemen de drol op te ruimen.
Wist u dat er een gemeentelijke verordening
is, een zogenaamde APV, die ons voorschrijft dat opruimplicht voor geheel Alkmaar geldt. Dus niet alleen bij speelvelden,
zoals op de hoek Geestmolen, maar ook in
alle andere perken en struiken!
Alkmaar telt zo’n 5500 honden en die zorgen gezamenlijk voor 440.000 kilo hondenpoep per jaar. De gemeente ontvangt hondenbelasting en die wordt, in tegenstelling
tot wat er wel eens wordt beweerd, gebruikt
om te investeren in hondenbeleid.
Ook onze buurt zal hier volgend jaar hopelijk profijt van hebben, door plaatsing van
meerdere hondenhaltes met poepbakken en
dispensers voor hondenpoepzakjes.

Misschien ook leuk om te weten is de boete, die u kunt verwachten. Voor elke poepende hond 90 Euro en voor elke loslopende hond buiten de aangewezen gebieden
nog eens 90 Euro. Helaas blijkt de handhaving van de APV moeilijk uitvoerbaar,
maar goed fatsoen staat hier los van.
Het is toch fijn om met de hond te spelen
op een veld, dat niet bezaaid is met hondendrollen? Wist u dat de poepzakjes gratis af
te halen zijn bij de wijkmeester in de laatste
flat van de Honthorstlaan, tegenover De
Vleugels. Trouwens voor één Euro zijn er
twintig zakjes te koop bij de Blokker of de
Action.
Een kleine moeite om even te bukken en
met een zakje de buurt schoon te houden.
Dit geldt trouwens ook voor alle blikjes en
pakjes, ook al worden die door voorbijgangers al fietsend of wandelend weggegooid.
O ja, ook ik heb een grote hond en ga altijd
op pad met enkele poepzakjes, uiteraard
geldt het verzoek hierboven ook voor de
kleinere soortgenoten.
Laten we er samen een leuke en schone
buurt van maken!
C. Botter
Honthorstlaan
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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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Het groen in de wijk
In het voorjaar schreven vier natuurorganisaties een open brandbrief aan de
gemeente Alkmaar. Hierin gaven zij aan
zich zorgen te maken over het groenbeleid van de gemeente en lieten een indrukwekkende lijst volgen met voorbeelden van wat er zoal misgegaan is. Laten
we zien hoe dit van toepassing is in onze
wijk.
Bomen
Om de ontkoppeling mogelijk te maken en
voor allerlei andere redenen is een groot
aantal bomen gekapt. Beloofd werd dat alle
bomen vervangen zouden worden en zelfs
méér geplant. Dit is tot nu toe inderdaad in
het voorjaar voor een deel gebeurd. Een
grote variatie van bomen van redelijke afmeting zijn te zien in onder andere de wadi’s langs de Bloemaertlaan. Sommige bomen
kregen dijkjes voor het extra water geven
van de bomen tijdens de droge periode. Half

september gaat onze groenman Sytze van
Wagtendonk met een aantal wijkbewoners
de aanplant van de bomen in het meer recente ontkoppelingsgebied bespreken. Onze
groengroep zal bijvoorbeeld pleitten voor
een herstel van het laanaanzicht van de
Honthorstlaan.
Bosschages
Veel bosschages zijn met het uitvoeren van
het groenreconstructieplan van de gemeente
volledig verdwenen, zoals langs de Bloemaertlaan. Maar ook op andere plaatsen

gaat het slecht. Langs de spoorsloot zijn
veel struiken gekapt, hopelijk om de beloofde nieuwe bomen te planten. Waren de
groenstroken in de drie hofjes al flink gesnoeid om de parkeervakken meer plaats te

bieden, recentelijk zijn hele happen weggekapt waarvoor de redenen ons ontgaan. Ook
in het enige echte stukje natuurgebied tussen de Honthorstlaanflats en De Hoevervaart is een zes meter brede strook ontdaan
van alles wat van ecologische waarde was.
Omdat vogels alleen gebaat zijn bij bosschages van minimaal twee meter hoog is
het niet te verwonderen dat bij voorbeeld de
aanwezigheid van de huismus de laatste zes
jaar met veertig procent is afgenomen en
we voornamelijk kauwen en meeuwen in de
wijk zien.
Gras en bloemen
Gelukkig gebeuren er ook heel veel goede
zaken met het groen in de wijk. Door een
goede combinatie van regen en zon staan de
grasstroken er prachtig bij. In het najaar
komen daar nog vele bomen en struiken in.
Reeds vorig jaar stond de met aarde bedekte kelder van het vroegere Horizon College
langs de Jan de Heemstraat vol geel koolzaad. Ook nu nog kunnen de vele insecten
daar hun hart ophalen. Dit voorjaar bloeiden talloze wilde bloemen rond De Alkenhorst en De Vleugels, nu een beetje uitgebloeid. Het bloemenmengsel in de wadi’s,
laat gezaaid tijdens droog weer, valt tegen
met voornamelijk een paar korenbloemen.
Volgend jaar beter. Het grote succesverhaal
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zijn de verhoogde perken bij de entrees van
de drie flats aan de Honthorstlaan. Hier is
een uitstekend gekozen variatie aan bloemen geplant, waarvan vooral de lila muntsoort grote zwermen hommels aantrekt, met
hier en daar een vlinder of bij. Het is een
genot om ze bezig te zien. We denken dat
ze van de Egmonderhout komen, maar misschien ook van ons eigen gebied.
Martien de Bruijn
Werkgroep Groen
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Natuurvriendelijke
Hoevervaartoevers
Geachte lezers,
Graag neem ik u mee in de uitgevoerde
werkzaamheden van de Hoevervaart. De
firma Vermaire uit Breezand heeft het
werk eind 2013 afgerond. Het ontwerp
wat we hebben gemaakt, is nu gerealiseerd.

H

et doel is een gevarieerde vegetatie
alsmede een doorlopende ecologische
verbinding. Dit laatste betekent dat alle dieren die langs de waterkant hun plek vinden,
ook door kunnen trekken via het water. Om

dit met name bij bruggen te stimuleren werd
(aan beide kanten) een geleiding gerealiseerd. Dit zijn de geplaatste hekken.

Dijklichaam
In het water werden uiteraard waterplanten
geplant maar de bedoeling is dat op het land
een bloemrijke vegetatie moet komen om
deels de natuur haar gang te laten gaan.
Hiermee zal bij toekomstig groenbeheer
rekening worden gehouden. Op de hoogte
van het winkelcentrum zal het dijklichaam
niet worden voorzien van een verhard wandelpad. Wel kan er over het dijklichaam
blijvend worden gelopen en is het plan om
op deze plek in de toekomst knotwilgen te
planten. In juli werd hier op de groenstrook
een voorlopige parkeerplaats aangelegd
voor het vanaf eind augustus te verbouwen
winkelcentrum De Hoef. Vanuit die koker
is het de bedoeling om knotwilgen te plaatsen. Segesta, de eigenaar van het winkelcentrum, wilde een tegenprestatie leveren
voor het gebruik van deze groenstrook. Een
suggestie van de adviesgroep om langs de
Hoevervaart ter plaatse knotwilgen te planten, viel in goede aarde. Deze worden dusniet vanuit de aanleg van de natuurvriendelijke oevers geplant.
De Gemeente en het Hoogheemraadschap
zijn nu bezig om rond het beheer van de
natuurvriendelijke oevers goede afspraken
te maken over hoe en door wie welke zaken
op de juiste manier worden onderhouden.

Planken/palen
Verder zijn in de Hoevervaart horizontale
planken te zien die net boven het water uitsteken. Deze dienen als golfbrekers en tevens als bescherming voor de aangebrachte
waterplanten. Als de vegetatie in de toekomst sterk genoeg is mogen de planken
verdwijnen. Het bleek dat waterrecreanten
in deze afgeschermde en beschermde stroken toch gingen varen en daarmee de pas
aangelegde natuurvriendelijke oevers, werden verslechterd. Zodoende zijn in iedere
opening tussen de planken, later twee paaltjes naar achteren geplaatst.
Augustus 2013

Gert Hartog
gemeentelijk projectleider
06 – 303 873 97
<GHartog@alkmaar.nl>
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Buitenspeeldag woensdag 12 juni 2013

D

e Willem Hedastraat was weer gezellig versierd en de spelletjes stonden
klaar. Je kon springen op het springkussen,
spijkerbroek hangen, blikken gooien, appel
happen, doel schieten, sprinten, een levend
dobbelspel en door de uitstekende hulp van
stagiaires van het Horizon college werden
alle kinderen leuk geschminkt!
Ook de stagiaires van het PCC waren weer
van de partij. Zij begeleiden samen met een
paar enthousiaste vrijwilligers de spelletjes.
Er werd twee uur lang genoten met elkaar,
het was een hele gezellige dag met lekker
weer. Tussen de spelletjes door kregen de

kinderen limonade die samen met de appels
geschonken waren door de AH in winkelcentrum De Hoef. Als cadeau kreeg ieder
kind een frisbee van stichting Jeugd en Gezin. We willen de vrijwilligers, stagiaires,
Kern 8, AH en stichting Jeugd en Gezin
bedanken voor hun bijdrage aan deze fantastische dag! Ruim vijftig kinderen hebben
zich weer uitstekend vermaakt.
Esther Kuiper

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
20

Augustus 2013

Canta LX
Het rode invalide autootje met registratienummer uit 2010: BWT 744, heeft een tijdje tussen twee flatgebouwen aan de Honthorstlaan gestaan. Toen deze straat eind mei
moest worden opgebroken voor de regenwater ontkoppeling verdween dit autootje
tezamen met de bouwmaterialen naar het
nieuwe opslagterrein aan het begin van de
Bloemaertlaan tegenover de molen. Enige
weken later verdween het ook daar. Blijkbaar eiste iemand of een instantie het op.

@gmail.com> is op zoek naar ideeën om
dit op feestelijke wijze te herdenken.
- In 2015 hoopt Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ op vrijdag 24 april, 20 jaar te
bestaan.

Spoorlijn
Na de begin mei 2013 ontspoorde en geëxplo deerde giftrein in Wetteren/België,
kwam de gedachte op om te informeren of
er over de Alkmaarse spoorlijn soms ook
giftreinen rijden. Uit gemeentelijk terugkoppeling met de Veiligheidsregio blijkt dat
er over het spoor in onze gemeente helemaal geen giftige stoffen worden vervoerd.

Rommelmarkten
- Zondag 16 juni vond de jaarlijkse straten
rommelmarkt plaats in De Hoef ZO, omlijst
door een boerenkapel. Als we volgend jaar
weer mogen rekenen op deze gezellige
rommelmarkt tijdens Vaderdag, dan is de
datum alvast zondag 15 juni 2014.
- Op zondag 30 juni vond de derde jaarlijkse carportsale plaats in de Willem Hedastraat, tijdens de laatste dag van het
Kaeskoppen festival.

2015
- Het Alkmaars Nieuwsblad van 22 mei
plaatste op de voorpagina het artikel Mijlpaal in de polder. In 2015 zal het 450 jaar
geleden zijn dat de Berger- en Egmondermeer (een deel van De Hoef maakt hier
onderdeel van uit) werden drooggelegd, in
1565. De initiatiefgroep <bem450jaar

Weenixhof
- Op 23 mei ontvingen alle zes portieken
van Woonwaard een info prikbord voor
huurders gerelateerd nieuws. Behalve de
bekende aanwijzingen voor reparaties, geeft
Woonwaard haar huurders ook info mee
over verbetering van de woonomgeving via
e-mail: <W&W-Alkmaar-zuidwest @woon
waard.nl> en buurtbemiddeling bij onderlinge conflicten via
<buurtbemidde ling@kern8.nl>
- De voorheen onneembare jungle in de
middenstrook met bomen, struiken en onkruid, ziet er vanaf 12 juli ineens veel beheersbaarder uit. In augustus werden veel
struiken compleet verwijderd.

Open monumentendag
Deze jaarlijkse dag vindt plaats op zaterdag
14 september 2013. In De Hoef betekent dit
dat watermolen de Geestmolen weer te bezichtigen is.
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Grondwaterpeil wadi’s
Op vrijdagmorgen 28 juni is een man met
witte bestelauto opgemerkt in de Bloemaertlaan die in de grote wadi tussen het Weenixhof en het Porcellishof bezig was. Bij
navraag bleek het te gaan om iemand die in
het kader van de regenwaterontkoppeling,
het grondwaterpeil registreert om te kijken
of dit voldoet aan de verwachtingen of dat
er fluctuaties zijn. De resultaten zijn ons
onbekend.
Seniorenkoor De Hoef
Op dinsdagmorgen 3 september begint
weer het nieuwe seizoen van seniorenkoor
De Hoef, in de Vrijheidskerk. Nieuwe leden zijn welkom van 10.00 - 12.00 uur. Zie
ook de posters in de twee info panelen.
Winkelcentrum De Hoef
- Op zaterdag 29 juni vond er in het winkelcentrum een markt plaats. Behalve de stallen van winkeliers waren er ook stallen met
kunst, sieraden en boeken.
- Op maandagmiddag 26 augustus werd
om 15.00 uur het feestelijke startschot gegeven voor de renovatie van dit winkelcentrum.

- Sinds juli hangen twee grote tekeningen
van het toekomstige winkelcentrum aan de
houten afschermende schotten van een te
verbouwen winkelpand (ex Rabo filiaal).
- Nog vóór de renovatie startte werd een
telefooncel tijdelijk verplaatst
Fritz Conijntunnel
Voor onzichtbare werkzaamheden achter
hoge hekken werd de noordkant rond de
22

deur onderin de tunnel tijdens de eerste
twee weken van juni, geblokkeerd. Navraag
leerde dat voor de technische installatie van
de tunnel de levering van apparatuur langer
op zich liet wachten, wat de oorzaak was
van de langdurige en onnodige versperring,
die daarna tijdelijk werd opgeheven. Pas
rond half juli werd de apparatuur ontvangen
en aangebracht, met afzetting door uitsluitend pionnen.
Terborchlaan
- Op zondagavond 7 juli vond een insluiping plaats in deze straat. Een aanbeller
vroeg aan de bewoner van 89 jaar naar het
nummer van de ANWB. Toen de aanbeller
vertrok zag de bewoner ook een tweede
man van het tuinpad af lopen. Later miste
de bewoner zijn bankpas.
- De digitale Officiële Mededelingen van
2/8/2013 meldden dat een omgevingsvergunning werd verleend voor de kap van
twee berkenbomen bij Terborchlaan 3.
- De Officiële Mededelingen van 31/7
meldden dat van 28/8 t/m 1/9 en van 4/9 t/
m 8/9 Theater Spiegelbeeld optreedt in IJsbaan de Meent, Terborchlaan.
Geluidsoverlast Westrand
Een jaarlijks terugkerend muziek evenement (Morse-festival/Evenemententerrein)
van zaterdag 13 juli blijft geluidsoverlast
geven. Het gebeuk aan de Olympiaweg was
zelfs te horen in de Fritz Conijnlaan. Na
een klacht, reageerde de Milieudienst Regio
Alkmaar met de feiten dat ontheffing was
verleend en op bepaalde meetpunten aan
voorwaarden was voldaan. Het ongevraagd
over De Hoef uitstortende bonkende
geluidsniveau was - ambtelijk - toegestaan.
Saverijstaat/‘Winterlinde’
- Op 9 juli werd aan de westkant van het
oostelijke wandelpad langs de Hoevervaart
bij de brug, een zwart vierkant paaltje aangebracht.
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Alkmaar vrijwilligers, die dit mogelijk
maakten.
Groei en Bloei tuinroute
Op zaterdag 29 juni kon in onze buurt de
tuin worden bezocht van de bewoners aan
de Willem Hedastraat 12.

- Later die maand werden hier langs de
Hoevervaart oevers diverse oranje geschilderde markeringen aangebracht die net boven de grond uit steken. Ook hiervan ontgaan ons de bedoelingen.
- De Officiële Mededelingen van 17/7
meldden dat na een ingekomen verzoek, de
parkeerplaats bij huisnummer 46 zal worden bestemd als een gehandicapten parkeerplaats.
Crematorium
Op de realisatie van een crematorium aan
de Meerweg 11 (Egmondermeer), vraagt de
gemeente Heiloo aandacht voor ruimtelijke
en verkeerstechnische aspecten. Het project
verkeert nog in een onderzoeksfase, als
voorloper van de vergunningaanvraag. Het
zou een aanvulling kunnen worden op het
voorzieningenniveau van de regio.
Borstkanker onderzoek
Vorige maand ontving ondergetekende een
uitnodiging om eind juli een tweejaarlijks
borstkanker onderzoek voor vrouwen tussen
de 50 - 75 jaar te ondergaan, in Tuitjenhorn.
Op de vraag of een andere lokatie in Alkmaar-West (winkelcentrum De Hoef wordt
momenteel verbouwd) óók mogelijk is,
werd als alternatief aangeboden de Noorderkade (ANWB).
De Alkenhorst
Dit nieuwe wijksteunpunt is de hele zomer
open gebleven. Hulde aan alle WonenPlus

Voetbaltoernooi(en)
- Het Alkmaars Weekblad van 26 juni
meldde dat er diezelfde dag een jeugd voetbaltoornooi werd georganiseerd door Kern8
en de politie Alkmaar, voor jongeren uit de
Bergermeer, De Hoef, de Bloemwijk, Het
Heem en het AZC. Locatie was de voetbalstalenkooi langs de Aert de Gelderlaan.
De doelstellingen waren meer begrip voor
elkaar, een gezellige dag, inclusief een
maaltijd.
- Eind juni kwam tussen de Cornelis Begastraat en de Moreelsestraat het ontkoppelingsmaterialen opslagterrein weer beschikbaar als trapveldje. Deze nieuwste versie
met kunstgras en een flitsend extra hoog
hek rond de doelen, is nu mateloos populair
onder de jeugd die ook van elders komt.
Tijdens de hittegolf/schoolvakantie avonden in juli/augustus werd het oude voetbal-

veldje aan de Aert de Gelderlaan met asfalt,
verruild voor het nieuwe veldje met kunstgras, soms door elftallen tegelijk. Jonge
binnenpoorters lijken het overdag te gebruiken. Misschien moet het trapveldje aan de
Aert de Gelderlaan óók worden voorzien
van kunstgras?
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Ecologische Hoevervaart oevers
De Alkmaarsche Courant van 18 juni toont
het artikel ‘Zorgen om de natuur’ met een
grote foto en het onderschrift dat bij de
aanleg van de ecologische Hoevervaart
oevers volgens verschillende natuurvrienden, veel is misgegaan. (zie ook blz. 19)
De Hoef ZO
- Van de sinds 2012 op te knappen 146
eengezinswoningen met groot onderhoud in
de Hoef ZO, heeft Woonwaard er inmiddels
64 afgerond. Hierdoor stijgen de woningen
in energielabel van gemiddeld D naar B. In
2014/5 staan de laatste 82 woningen op de
planning voor groot onderhoud. Vóór de
eengezinswoningen knapte Woonwaard
daar al 368 flatwoningen op.
- Begin juni werden de bruggen over de
Hoevervaart in De Hoef ZO met een hogedrukspuit gereinigd, een beschermlaag aangebracht op de betonnen randen en leuningen geschilderd.
- Wat gebeurt er met de eerder dit jaar aan
Buurthuis Alkmaar West bevestigde AEDkast, als dit buurthuis op 1 september gaat
sluiten? (zie ook blz. 29)
Vernieling auto’s
In nacht van 26 op 27 juli 2013 werden in
de Judith Leysterstraat vier auto’s vernield.
Het ging om lucht uit de banden laten lopen, antennes verwijderen en weggooien en
de vernieling van ruitenwissers. Een paar
dagen later verloor een achter de Van Ostadelaan geparkeerde personenauto een achterband, waarbij vier wielbouten en de
wieldop waren verdwenen. Gedacht wordt
aan sabotage.
JOL Hoefplan
Van 5 t/m 16 augustus speelden kinderen
van 4 t/m 12 jaar er heerlijk op los in Natuurpark Egmonderhout-Zuid. De Stichting
Vakantiebesteding Alkmaar biedt schoolkinderen jaarlijks de gelegenheid om op
diverse locaties in de stad voor € 0,50 per
dag, heerlijk bezig te zijn.
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Willem Kalfstraat
Donderdag 8 augustus vond hier een steekpartij plaats waarbij twee mannen gewond
raakten en naar het ziekenhuis zijn afgevoerd. Kort hierna werd een 55-jarige Alkmaarse man als verdachte aangehouden.
Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.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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Wijkzorg Project
Breed toeslaande bezuinigingen en het
krimpende aanbod van verzorging- en
verpleeghuizen, dwingen ouderen om zo
lang mogelijk thuis te blijven wonen.
Daarom moeten in de ketenzorg kortere
hulptrajecten worden afgelegd tussen
meerdere zorgverleners èn de zorgvragers. In De Hoef wordt hier al op ingehaakt met het onderstaande project.
Doelgroep
Het nog in ontwikkeling zijnde proefproject
‘Alkmaar West Vitaal’ heeft voorlopig als
doelgroep kwetsbare in Alkmaar-West wonende 65-plussers. Zij moeten in twee jaar
tijd hiermee hun zelfredzaamheid kunnen
verbeteren. Achter de schermen worden bij
de diverse zorgverleners zoveel mogelijk
denkbeeldige en belemmerende schotten
verwijderd om hulpverzoeken integraler en
individueler aan te bieden. Na zes maanden
wordt de doelgroep uitgebreid.

Huisartsenorganisatie Noord Kennemerland
(HONK), Evean Thuiszorg NHN, de Wering en WonenPlus, treden dan slagvaardiger op. Hierdoor kan de indicatiestelling
samenhangender worden uitgevoerd met als
resultaat 1 klant = 1 casus = 1 coördinator.
Start
De bedoeling is om vanaf eind augustus
een honderdtal kwetsbare patiënten van de
‘Bergerhoef’ (centrum voor huisartsenzorg)
te benaderen. Via de uitkomsten van een
vragenlijst zullen ondersteuningsbehoeften
worden geïnventariseerd en daarna volgt
mogelijke benadering door een wijkteam.
Namens alle zorgverleners van ‘Alkmaar
West Vitaal‘ is de projectleider, mevrouw
Karin Haker/Evean, e-mail:
<KHaker@evean.nl>. In de media gaat u er
vast méér over lezen.
Susanna E. Kropf

Zorgverleners
Verscheidene zorgverleners zoals de gemeente Alkmaar, Zorgkantoor NHN
(AWBZ aanvraag), zorgverzekeraar VGZ
waarvan Univé een onderdeel uitmaakt,
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MOLENWIEKJE
Esperanto leeft
Esperanto is nuttig
maar…
alléén als u het gebruikt!
Meer weten: 072-5 33 23 44
of e-mail: jheijstra@hetnet.nl
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Open dag zaterdag 21 september
12:00 tot 17:00 uur
in Medisch Centrum Beter, De Vliegerstraat 1G

geeft deze dag informatie over opleidingen en consulten
met o.a.

Neuro Emotionele Integratie (NEI)
de oplossing voor zowel fysieke als emotionele klachten
Maak een afspraak voor meer informatie of voor een consult (vergoeding vaak
mogelijk via aanvullende zorgverzekering) of leer zelf werken met NEI.
NEI opleiding in 6 dagen: vr. 27 t/m zo. 29 sept. & vr. 11 t/m zo. 13 okt.

Genieten van Gezonde Voeding
de lekkerste cursus over gezonde natuurvoeding
Wanneer je meer kennis hebt over voeding en over hoe het lichaam het beste
gevoed wordt kun je betere voedingskeuzes maken in tijden dat je lichaam meer
energie en ondersteuning nodig heeft. Cursus van 4 dagen start in november.

Levend Bloed Analyse
enkele druppels geven zicht op de oorzaak van vage klachten
Een afwijking in de vorm en de activiteit van de bloedcellen en de aanwezigheid
van gistcellen (bijv. candida albicans) en bacteriën in het bloed kan leiden tot
een wijd spectrum aan klachten. Bloed Analyse geeft inzicht in de juiste aanpak.

www.natuurgeneeskundigcentrum.nl
info@natuurgeneeskundigcentrum.nl of 072-5314604
26

Augustus 2013

Huis van de wijk
De Alkenhorst

Nieuw buitenterras
Hospice Alkmaar

Na een voorzichtige start van het Huis
van de wijk De Alkenhorst weten veel
mensen en buurtgenoten de weg naar het
wijkcentrum te vinden.

Met het inluiden van de zomer, op vrijdag 21 juni, vond in Hospice Alkmaar de
feestelijke opening van een nieuw, mooi
en zonnig terras plaats.

J

H

e kunt er binnen komen lopen om een
kop koffie te drinken en een krantje te
lezen of gebruik te maken van de gratis
computers om iets uit te zoeken. Daarnaast
kan men ook zalen huren voor activiteiten,
vergaderingen en festiviteiten. Wilt u iets
organiseren in uw buurt en u heeft hiervoor
ruimte nodig dan is waarschijnlijk, inclusief
of exclusief catering, De Alkenhorst een
mogelijke optie! In ieder geval hebben al
een aantal buurtbewoners de weg naar De
Alkenhorst gevonden om daar activiteiten
voor de buurt te organiseren. Zo zijn er al
een serie rommelmarkten in het najaar gepland en ook een aantal creatieve avonden
voor en door buurtbewoners, maar ook
inloopactiviteiten.
Elke woensdag middag Bingo; vanaf 21
augustus van 14.00 tot 16.00 uur
Zondagmiddag inloop van 13.30 tot 16.30
uur
Rommelmarkten van 10.00 tot 14.00 uur
op : 27 oktober, 24 november en 15 december
Creatieve avonden van 19.30 tot 21.30
uur op ; 18 september, 2 oktober, 6 oktober, 30 oktober, 13 november en 26
november
Belangrijk is om de website goed in de
gaten te houden voor de laatste activiteiten
of even binnen te lopen!
Website : <www.dealkenhorst.nl>
De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4
1816 LG Alkmaar West, 072-303 00 90
Openingstijden: maandag tot vrijdag van
9.00 tot 16.30 uur en zondag van 13.30 tot
16.30 uur

ospice Alkmaar heeft als doel om
mensen in hun laatste levensfase en
hun naasten, in een huiselijke omgeving,
een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven
te bieden. Een gemakkelijk toegankelijk,
beschut en zonnig terras om samen te vertoeven, was een lang gekoesterde wens.
Dankzij de inspanningen van verschillende
sponsoren uit het bedrijfsleven en de samenwerking met de gemeente Alkmaar, is
deze wens nu in vervulling gegaan.
Hospice Alkmaar bedankte tijdens de feestelijke openingsceremonie de sponsoren.
Al deze inzet is een prachtig voorbeeld van
maatschappelijke betrokkenheid bij Hospice Alkmaar. Het maakt dat de gasten van
Hospice Alkmaar en hun dierbaren, naast
de warmte van de zon, ook de warmte van
de samenleving kunnen ervaren.
In Hospice Alkmaar werken, naast een vast
team van verpleegkundigen, ook vele vrijwilligers. Op dit moment is er ruimte voor
nieuwe zorgvrijwilligers. Interesse? Meld je
aan bij Marjolein Verkoijen, 072-514 23 00
of <m.verkoijen@hospice-alkmaar.nl>
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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

Dichtbij……het verst!

Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
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
28
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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

Als elke seconde telt…
Hartstilstand.
Per week krijgen in Nederland 300 mensen buiten
het ziekenhuis een hartstilstand, dat is één op de
duizend inwoners. In Alkmaar zijn het tachtig
mensen per jaar. De meeste slachtoffers krijgen thuis een
hartstilstand (70 tot 80%). De overige hartstilstanden vinden plaats in
openbare ruimten, op het werk, sportaccommodaties en dergelijke.
Bij een hartstilstand (hartfibrillatie) kan een AED levensreddend zijn.
Wat is een AED.
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat waarmee een elektroshock
aan het hart kan worden toegediend, wanneer er sprake is van levensbedreigende
hartritmestoornis. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt of en
wanneer het noodzakelijk is een elektroshock toe te dienen en geeft door een ingebouwde
computerstem instructies aan de burgerhulpverlener om de hartmassage en mond-opmondbeademing te starten. De burgerhulpverlener wordt op een veilige wijze door het
reanimatieproces geleid totdat professionele hulpverleners het overnemen.
Waar de AED’s in deze wijk hangen
36
Hobbemalaan 2a
Ingang Vrijheidskerk
37
Jan de Heemstraat 7 DNO-Doen
38
Schoumanlaan 1
Podocentrum
39
Terborchhof 1 Zorgcentrum De
Vleugels
40
Mesdaglaan 198
Buurthuis
West; geheel rechts
45
Iepenlaan 50-152
App.complex
Iepenlaan
Burgerhulpverlener worden.
Wil jij je ook inzetten om levens te
redden, word dan burgerhulpverlener.
Het BurgerAED-systeem is een vrijwillig
systeem, je geeft zelf aan waar en
wanneer je beschikbaar bent.
Voor reanimatie hoef je geen volledige
EHBO diploma te hebben, maar slechts
het reanimatiecertificaat en is in één
avond te leren. Bij de meeste zorgverzekeraars worden die kosten in een
aanvullend pakket geheel of gedeeltelijk
vergoed. Ga voor meer info naar:
<BurgerAED.nl>. Je opgeven als
burgerhulpverlener
kan
op:
<HartslagNu.nl>.
Augustus 2013
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Bijzondere diensten
in de Vrijheidskerk
'Een vijftal vrouwennamen heeft ooit de
weg verlicht, waarlangs de mensen kwamen op zoek naar Gods gezicht.'
Op de zondagen 11, 18 en 25 augustus waren er in de Vrijheidskerk drie diensten
rondom één thema: 'sterke vrouwen'. Dit
naar aanleiding van kunstwerken van de
groep KinK (Kunst in de kerk) van de Protestantse Gemeente Alkmaar. De schilderijen waren voor en na de diensten te bezichtigen.
Taizédienst
Zondag 8 september is er weer een Taizé
viering in de Vrijheidskerk. Taizé is een
dorp in het Bourgondische Frankrijk, waar
vooral veel jongeren komen uit de hele
wereld om met elkaar te zingen, te bidden,
stil te zijn onder leiding van de monniken
die er wonen.
Het is dus een dienst van zingen, stil zijn,
bidden, een kaars aansteken en het Licht
aan elkaar doorgeven.
De liederen zijn eenvoudig en in meerdere
talen en worden vaak herhaald.
Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van
harte welkom 8 september om 10 uur.

Voor elkaar
met WonenPlus
Alkmaar!
Op zoek naar een goede buur én een verre vriend? Bel met WonenPlus 072 – 512
27 11.
Voor hulp bij boodschappen, tuin, vervoer, computer, administratie, samen
winkelen, ontmoeting en vele andere
hand- en spandiensten en activiteiten
<www.wonenplus-alkmaar.nl>
Burendag
Heeft u hulp nodig of kunt u iemand in uw
buurt helpen? Kom in contact met uw buur
(t). De Burendag is op vrijdag 20 september
in uw Huis van de Wijk de Alkenhorst aan
de Schelfhoutlaan 4.
In de namiddag en begin van de avond is er
voor jong en oud een informatiemarkt aangevuld met verschillende activiteiten en
optredens en andere gezelligheid.
Kom langs. Iedereen is welkom.
Bel met WonenPlus voor het programma
van die dag.
Folders met een uitnodiging worden in september verspreid

Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a,
Tel. 511 09 36
Ingvild van den Bos
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Inge Zoet

Gemeente draait
Buurthuis AlkmaarWest
(en heel wat meer)
de nek om
Dit is de stemming onder de vrijwilligers,
die het afgelopen jaar veel goeds tot
stand hebben gebracht in het buurthuis
aan de Mesdaglaan. Nieuwe activiteiten
zoals het Repair Café, de huiswerkbegeleiding, de lentekriebels en de lachworkshops zijn succesvol gebleken, het zinderde van creativiteit in ons pand.

langere tijd zullen afhaken, maar denk ook
aan de tot op het bot gemotiveerde professionals die met hun motivatie in de kou blijven staan.
Ik had graag een iets opbeurender bericht
ingeleverd, maar het zit er deze keer echt
niet in.

A

lleen…..wij zien het als een onmogelijke opgave om inkomsten van rond
de € 1500 per week binnen te halen in ons
gedateerde buurthuis met 300 m2 verhuurbare oppervlakte op een locatie die niet supergeweldig is. Dan wordt ons ook nog eens
een wurg-huurcontract voorgelegd, de regeldruk blijft onverminderd hoog (zelfs de
wet BIBOB, bestemd voor paracriminele
witwastenten kwam langs met kilo’s in te
vullen papieren) en de toekenning van projectsubsidies blijkt een loterij (zelfs de aanvraag voor de tienerhuiskamer, een van
onze speerpunten, werd afgewezen). Dat
alles heeft ons doen besluiten de handdoek
in de ring te gooien, en we doen dat met
zeer veel pijn in het hart.
Ik vrees dat we niet het enige buurthuis zijn
dat de poorten moet sluiten, de gemeente
heeft met de afgedwongen transitie naar
bewonersondernemingen en de opheffing
van Kern8 een beleid ingezet dat alleen
maar tot kaalslag kan leiden. Het is jammer
dat de ontgoocheling bij de gedreven vrijwilligers voor een aantal van hen zal betekenen dat ze voor het vrijwilligerswerk voor

Peter Peters
Voorzitter Buurtoverleg de Hoef ZO!
Beheer Buurthuis Alkmaar West

Wijkkerk Pius X
De parochie HH. Matthias–Laurentius
waaronder de Pius X wijkkerk valt
krijgt per 1 september een nieuwe administrator en wel pater Franklin Brigitha. Hij is tevens pastoor van Alkmaar-Noord en Oudorp.

D

e dagkapel van de Pius X kerk is
een stilteplek in de wijk. De kapel is
open van maandag tot en met vrijdag van
10.00 – 16.00 uur.
Filmgroep wijkkerk Pius X start met een
najaarscyclus van drie films over Vriendschap op woensdag 2 oktober. De eerste
film die wordt vertoond is Les Intouchables. Inloop om 13.45 uur met koffie/thee
in ontmoetingszaal aan Blanckerhofweg
15. Prijs € 3.
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Wilt u adverteren in De Geestmolen, 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 vier 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 ons werkgebied.
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn (formaat A5)

hele pagina
€
180,
halve pagina
€
90,
een derde pagina
€
60,
een vierde pagina
€
45,Rabo bank rekening NL93 RABO 0376 4995 16
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Nummer 4063754

De Vliegerstraat 3
1816KD Alkmaar
Tel: 072-515 00 00
info@pofa.nl, www.pofa.nl
Psychosomatische fysiotherapie:
Ontspanningstherapie
Ademtherapie, Psycho-educatie
Algemene fysiotherapie
Haptotherapie
Manuele therapie
(in samenwerking met
fysiotherapie Elisabeth)
Oefengroepen:
Ontspanningstherapie
Slaaptraining, Time Out
Big Move

Start werkzaamheden
winkelcentrum De Hoef
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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.
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
Gereformeerde Gemeente Bij de Bron: W.
Buytewechstraat 2, tel. 072-512 91 95,
<www.bijdebronalkmaar.nl>
Het Heem: DNOdoen, Jan de Heemstraat 7, tel.
514 29 86, Klachten: 072-514 29 80
<info@dnodoen.nl> <www.dnodoen.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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