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Beste buurtbewoners
van De Hoef 'Geestmolen'
Adverteerders
Ook deze uitgave mogen we weer een nieuwe adverteerder verwelkomen. Obs Nicolaas Beets heeft twee afdelingen in De Bergermeer maar ook een derde afdeling achter
Winkelcentrum De Hoef (de voormalige
Bosboom). U vindt hun advertentie voor
het eerst in ons blad, samen met een verhaal
over de activiteiten in deze basisschool.
Van harte welkom.
Intussen is jammer genoeg ook een adverteerder gestopt met een advertentie in ons
blad. We bedanken Roel Nooteboom praktijk voor Haptotherapie voor zijn jarenlange
steun voor De Geestmolen.
Nieuwjaarsreceptie
Dan het goede nieuws. Het bestuur van het
Buurtoverleg organiseert met hulp van onze
werkgroep De Feestmolen voor de tweede
keer een Nieuwjaarsreceptie. Dit evenement vindt weer plaats in het huis van de
wijk De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4 op
zondag 11 januari van 15.00 tot 17.00 uur.
Alle buurtbewoners zijn uitgenodigd, dus
niet alleen de leden van het Buurtoverleg en
haar begunstigers. Hapjes en drankjes wor-
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den geserveerd door de gastvrouwen en
gastheren van De Alkenhorst. Om het geheel nog aantrekkelijker te maken hebben
we weer de ‘swinging’ viermans jazzformatie ingehuurd genaamd: ‘Just Jazz’, evenals
afgelopen jaar. Dit alles is mede mogelijk
gemaakt door een subsidie van de Bewoners
Initiatieven van wijk West. We rekenen er
op velen van u die zondag te ontmoeten.
Informatieborden
Omdat ons blad vier keer per jaar uitkomt
en er vaak heel veel te melden is tussendoor, hebben we een website en sinds enige
jaren twee informatieborden geplaatst vlak

bij de speelplaatsen langs de Honthorstlaan
en de Willem Hedastraat. Het nieuws en de
oproepen in de kasten wordt bijna wekelijks
vernieuwd en is vaak zeer de moeite waard
om bij stil te staan en te lezen. Terwijl deze
informatieborden naast het nieuws van de
wijk, ook informatie over de twee buurthuizen De Blauwe Boom en De Alkenhorst
bevatten, heeft De Alkenhorst sinds kort
(met dank aan Bewoners Initiatieven van
Alkmaar-West) ook zijn eigen infobord met
nieuws uitsluitend over de activiteiten van
De Alkenhorst zelf.
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Het Heem
De afgelopen vier afleveringen hebben we
flinke artikelen geplaatst over wat er in Het
Heem plaatsvindt. Dit gedeeltelijk om meer
begrip bij de buurtbewoners te creëren voor
het werk van DnoDoen. Ooit was het de
bedoeling dat Het Heem maar een tijdelijk
plek zou innemen in onze wijk, intussen
zijn de berichten dat het hier blijft.
Enige jaren geleden is een Beheersgroep
Veiligheid De Hoef opgericht. Een conve-

Buurtagenda
Speelgoedmarkt
Zaterdag 22 november
W.C. De Hoef (10-17 uur)

Reisverhalen
Zondag 30 november
Zondag 1 februari 2015
De Alkenhorst (14-16 uur)

Kerstmiddag voor ouderen
Donderdag 18 december
De Vrijheidskerk (14 uur)
Kerstmarkt
Zaterdag 20 dec. (10-17 uur)
Zondag 21 dec. (12-17 uur)
W.C. De Hoef
nant is ondertekend door drie VVE's in de
wijk, het winkelcentrum, de wijkagent, de
gebiedsconsulent en DnoDoen. Deze groep
komt regelmatig bij elkaar om eventuele
problemen rond Het Heem te bespreken en
maatregelen te nemen.
Het Buurtoverleg is jammer genoeg geen
onderdeel hiervan. Wel fungeert één van
onze vrijwilligers (John Does) als contactpersoon met Het Heem.
Dit alles naar aanleiding van een e-mail die
we mochten ontvangen van een bewoonster
van de Willem Kalfstraat, die klaagde over
de aanwezigheid van Het Heem en overlast
van mogelijke bewoners van deze instelling.
Nu neemt de directie van Het Heem overlast zeer serieus en een telefoontje aan Anne
Judith Apeldoorn, de locatiemanager, is dan
ook vaak effectief. Zodoende onze verwijzing. Klachten: telefoon 072-514 29 80,
email <info@dnodoen.nl>
Ook bij gebiedsconsulent Nelleke Kool
telefoon 072-548 81 77, email
<zuid@alkmaar.nl> en wijkagent Geert van
Duren telefoon 0900-8844, email
<Geert.van.duren@noordNovember 2014

Nieuwjaars Receptie
Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’
Zondag 11 januari (15-17 uur)
De Alkenhorst

Limerick

Boet van Heugten
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holland.politie.nl> kunt u terecht. Deze gegevens kunt u altijd terug vinden onder
'Belangrijke telefoonnummers en adressen'
achter in De Geestmolen.

In Memoriam
Op 1 november 2014 is onze wijkbewoner Hans van Veen door een ernstige
ziekte op korte termijn overleden. Het
Buurtoverleg kende Hans als een bescheiden man van weinig woorden. Hans
was een betrokken buurtbewoner die
meermalen het Buurtoverleg met raad en
daad heeft bijgestaan. Wij wensen de
nabestaanden veel sterkte toe met het
verlies.
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Website: <www.geestmolen.nl>
De website wordt door webmaster Piet Aay
regelmatig voorzien van nieuwtjes over
onze wijk. Ook vindt u daar vaak 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 enquêtes.
Verder wens ik alle lezers een gezellige
sinterklaas, fijne Kerstdagen en een voorspoedig begin van 2015 toe .... want we zien
elkaar toch op 11 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie?
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Martien de Bruijn
voorzitter

Reconstructie
winkelcentrum
De afgelopen periode is het winkelcentrum meermalen in het nieuws geweest.
De reconstructie bevindt zich inmiddels
in een afrondende fase. Een overzicht van
de laatste loodjes en geconstateerde problemen.

H

et kan niemand ontgaan zijn: de feestelijke opening van Vomar eind oktober en van Blokker begin november in het
verbouwde en vergrootte pand waar voorheen Vomar, apotheek en horlogemaker
zaten. Ook is het tijdelijke parkeerterrein
ontmanteld en de bouwketen zijn verwijderd. In het nieuws waren, naast de feestelijke openingen, ook kritische geluiden over
de reconstructie.
Kritische geluiden
De kritische geluiden in de krant betroffen
vooral de nauwe doorgang tussen de apotheek en Albert Heijn met fietsenstallingen
en ‘obstakels’ ofwel de uitstallingen van
winkeliers. Was dit niet vooraf te voorzien?

Buurtoverleg zijdelings betrokken geweest
bij de verbouwplannen van het winkelcentrum. Nadat het winkelcentrum verschillende malen van eigenaar was veranderd en
Segesta de eigenaar werd, is op 19 november 2010 het project van start gegaan. Het
Buurtoverleg heeft als een van de bewonersorganisaties zitting genomen in de adviesgroep. Hierbij zijn de uitkomsten van
wat de buurt wil, verwoord in ‘Wensen,
eisen en uitgangspunten Revitalisering
Winkelcentrum De Hoef’ van 14 maart
2006, als uitgangspunt ingebracht.
Enkele punten wil ik toch graag aanstippen:
- voldoende stallingmogelijkheden van
brommers en fietsers aan de randen en
geen rijdende fietsers of brommers in
het winkelcentrum;
- behoud (of uitbreiding) van het aantal
parkeerplaatsen, liefst ondergronds;
- handhaving van (een deel) van het plein
voor festiviteiten;
- bankjes in de zon, groen, openbaar toilet, terrasjes.
Veel is gerealiseerd maar niet alles. Zo
bleek ondergronds parkeren te duur en is
het pleintje opgeofferd aan parkeren. De
fietsenrekken waren gepland op de hoeken
van de parkeergarage buiten het wandelgebied waardoor er in het wandelgebied niet
gefietst zou worden. Opmerkingen waren er

Geschiedenis
Vanaf de start, 17 februari 2006, na een
aanloopperiode van bijna tien jaar, is het
November 2014
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over de versmalling van het wandelgebied:
zou dit niet ten koste gaan van de uitstallingen en terrasjes van winkeliers en daarmee
de uitstraling van het winkelcentrum? Aangegeven werd dat er voldoende ruimte was,
ook voor groenbakken en bankjes met prullenbakken. Er zou een extra bloembak komen bij de snackbar om fietsers tegen te
houden en er zouden voor blinden blindegeleidetegels worden aangelegd. Alles zag er
prima uit en de adviesgroep heeft unaniem
een positief advies gegeven voor de plannen.
Obstakels
Naderhand zijn er nog enkele wijzigingen
aangebracht. Fietsenrekken op het parkeerterrein (scheiding voetgangers en overig
verkeer) vond de gemeente, verantwoordelijk voor dit ‘buitengebied’, niet wenselijk
Zo kwamen er fietsenrekken in het winkelcentrum waardoor de wandelpaden versmald werden. Dit bleek met name problemen te geven tussen de Apotheek en Albert
Heijn, waar bezoekers met de fiets aan de
hand, de geparkeerde fietsen en uitstallingen van winkeliers het gehele pad versperde. De door Albert Heijn gewenste directe
doorgang naar het parkeerterrein is niet
gehonoreerd. Met name vanuit het winkelend publiek zijn er erg veel klachten over
de grote omweg die zij moeten maken vanaf
het parkeerterrein naar Albert Heijn, waardoor het ook veel te druk wordt op het versmalde wandelpad. Men hoopt nu met extra
fietsenrekken bij de Apotheek, het schuin
plaatsen van de fietsenrekken en het versmallen van uitstallingen, dit drukke wandelpad wat meer ‘lucht’ te geven.
De verlichtingsborden ‘De Hoef’ zijn na
klachten van enkele bewoners gedimd.

31). Hekken moeten de haagjes en het
groen de kans geven goed te groeien. (zie
ook blz. 31) De achterzijde aan de Judith
Leijsterstraat is ook afgebouwd en de bestrating is aangelegd. Na afronding van de
renovatie van de hoge flats komt aan alle
overlast een eind.
Officiële opening
Na de verhuizing van Blokker naast Vomar
is Cameraland nu druk bezig haar nieuwe
winkel in te richten en zal naar het zich laat
aanzien hier eind januari 2015 haar deuren
openen. Als Care for Hair eind februari
2015 ook gereed is zijn alle werkzaamheden klaar. De datum waarop de winkeliers
de feestelijke officiële opening van het gereconstrueerde winkelcentrum laten plaatsvinden zal door de winkeliersvereniging
een dezer dagen bekend gemaakt worden.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>

Afronding
Als u dit leest is men inmiddels gestart met
het herstel van het groen van de tijdelijke
parkeerplaats nabij de Hoevervaart en de
aanleg van het laatste groen (zie ook blz.
November 2014
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De Hoef XL
De Hoef XL is de tweede fase van de bebouwing van VOF Horizon ontwikkeling
op het voormalige MTS-terrein tussen de
Jan de Heemstraat en de Hoevervbaart.

V

anwege de recessie hebben deze
bouwplannen langere tijd in ‘de ijskast’ gestaan. Nu de huizenmarkt weer aan
begint te trekken is voor Bot Bouw en Timpaan, via het samenwerkingsverband onder
de naam VOF Horizon, de tijd aangebroken
Fase 2 van het bouwplan te ontwikkelen.
Inloop
Op zaterdag 4 oktober 2014 is, tijdens de
nationale open huizen dag, de ‘kick-off’
gegeven voor de ontwikkeling van dit
bouwplan. Belangstellenden konden kennis
nemen met het bouwplan onder de naam
‘Doornbos’ wat ook de naam van de toekomstige VVE is.
Het plan bestaat uit vijf en dertig eengezinswoningen. Als locatie voor de verkoopmanifestatie was Bosschaertpad 10 gekozen, een bestaande eengezinswoning, wat
een goed beeld gaf van de inrichting.
Eerder waren al gerealiseerd de laagbouw
onder de naam ‘Meidoorn’ en het flatgebouw op de hoek onder de naam
‘Winterlinde’.

Fase 2
De woningen zijn vergelijkbaar met de al
gerealiseerde eengezinswoningen. Tijdens
de manifestatie kon men een uitgebreide
prospectus meenemen waarin alle typen
huizen beschreven staan. Deze is ook in te
zien op de website <www.dehoefxl.nl>. De
bouw gaat van start als zeventig procent van
de huizen verkocht is. Men hoopt dit al in
2015 te realiseeren..
In verband met de windvang van de naastgelegen Geestmolen, de zogenaamde Molenbiotoop, behoort een extra opbouw van
huizen gelegen nabij de molen, zoals nu te
zien is langs de Jan de Heemstraat/
Bosschaertpad, niet tot de mogeklijkheden.
Het plan van de ontwikkelaar om regenwa-

ter duurzaam en onderhoudsarm onder de
huizen in bassins op te vangen en daar te
laten bezinken, wat ook op steun kon rekenen van het Buurtoverleg, werd niet toegestaan door de gemeente. Geen functionele
groenstrook maar waterberging in het zicht
middels Wadi’s: met gras begroeide greppels waar regenwater in opgevangen kan
worden en kan bezinken.
De nieuwbouw ligt tussen de Jan de Heemstraat, Bosschaertpad, Van der Astpad /
Hoevervaart en het Claeszpad.
Fiets of voetpad
Twistpunt is nog het Molenpad, dat loopt
vanaf de Fritz Conijntunnel rechtdoor langs
de Hoevervaart naar de Bloemaertlaan. Het
Buurtoverleg heeft enkele jaren geleden bij
de gemeente een officieel verzoek inge-
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Fietspad?
Voetpad?

diend om dit voetpad in ere te herstellen.
Dit past ook in het bouwplan als aansluiting
op het doorgaande voetpad langs de Hoevervaart als wandelgebied. Dit is echter
afgewezen door de gemeente vanwege
‘leidingen’ in de grond.

Aan de kant van de Bloemaertlaan is door
de gemeente een hek geplaatst om fieters
tegen te houden die vanuit het Fritz Conijntunneltje toch rechtdoor gingen en via het
bestaande stukje voetpad een gevaar vormden als ze nabij de molen bij de brug de
Bloemaertlaan opschoten.
Om een ieder onbegrijpelijke reden wil de
gemeente nu afzien van een wandelgebied
en een fietspad aanleggen precies op het
oorspronkelijke Molenpad welke wegens
‘leidingen’ nu juist niet hersteld mocht
worden. Een fietspad in plaats van het voetpad uitkomend op de Bloemaertlaan waar
nu juist een hek geplaatst is om fietsers, die
hier immers een gevaar vormen voor het
verkeer op de Bloemaertlaan, tegen te houden.
Kunt u de gemeente nog volgen?
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>

PEDICURE KARINA
Praktijk aan huis en ook ambulant
- Pedicure behandeling, nagels knippen,
mechanisch afwerken, eelt en kloven
verwijderen, likdoorn en ingroeiende
nagel behandelen, crème en voet massage.
Schimmel en kalk nageladvies/behandeling.
- Nagels lakken
- French gel nagels op de voet
- Onderbeen harsen

Van Ostadelaan 282
1816 JH Alkmaar
Tel: 072-512 54 34

Ook deel behandelingen mogelijk
Karina van Aanholt
Cornelis Begastraat 22
1816 TT Alkmaar
Voor afspraken: 06-39369775
pedicurekarina@hotmail.nl
www.pedicurekarina.nl

Fax 072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl
November 2014
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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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Omgevingsvergunning
versus crematorium
Wat is de status van het crematorium in
de Westrand? Waar kan ik de aanvraag
van de bouw, vastgelegd in een omgevingsvergunning, vinden? Wat is er al
goedgekeurd? Ik hoor helemaal niets
meer, komt het crematorium er nog wel?

J

e kunt voor een crematorium zijn: het
gebouw ziet er mooi uit, Alkmaar moet
zo’n stedelijke voorziening hebben, steeds
meer mensen willen gecremeerd worden. Of
je kunt tegen een crematorium zijn: er is een
nieuw crematorium op steenworp afstand in
Heerhugowaard, het hoge gebouw past niet
in het polderlandschap, de gemeenteraad
heeft in de structuurvisie vastgelegd dat de
zichtlocatie gehandhaafd moet blijven en
dat er geen nieuwe stedelijke voorzieningen
mogen komen in De Westrand. Feit is dat
de gemeenteraad bijna unaniem ingestemd
heeft met deze stedelijke voorziening.
Maar of je nu voor of tegen bent, het is vandaag de dag niet makkelijk meer om als
burger te achterhalen wat de status is van de
aanvraag voor een crematorium
Omgevingsvergunning
Vroeger was er voor elke verandering, voor
bouw, sloop of kappen van bomen, een
aparte vergunning nodig. Elke vergunning
werd gepubliceerd in huis aan huis bladen
zodat elke burger op de hoogte was. Er
werd dan ook veel bezwaar gemaakt tegen

ingediende aanvragen voor een vergunning.
Besloten is om het stelsel eenvoudiger te
maken waardoor doorlooptijden verkort
werden en er minder bezwaar gemaakt zou
worden. De huis aan huis publicatie, onderdeel van de informatieplicht van de gemeente, werd afgeschaft. Voortaan worden
de aanvragen op de website gepubliceerd
met als argument dat elke burger deze informatie zelf op kan vragen, dus dat deze
op de hoogte had kunnen zijn van een aanvraag waarmee volgens de gemeente aan de
informatieplicht voldaan is.
Overheid.nl
Maar wacht, het kan nog makkelijker: zet
het op overheid.nl. Hier kan elke gemeente
in Nederland al haar omgevingsvergunningen neerzetten. Voor de burger nog lastiger
om op de hoogte te blijven van aanvragen
dus minder bezwaren, dus minder werk
voor de gemeente en snellere afgifte van
vergunningen voor bouw, sloop of kap van
bomen.
Zo ging het gerucht dat er dertig bomen
gekapt zouden worden aan de Meerweg,
mogelijk voor de aanleg van een crematorium. Na deze tip heeft het Buurtoverleg zich
verdiept in het verschijnsel <Overheid.nl>
en heeft zij getracht aanvragen voor omgevingsvergunningen nabij de Meerweg te
achterhalen. Dit bleek bepaald niet eenvoudig te zijn.
Officiële bekendmaking
Na veel graaf en spitwerk vonden wij op
<zoek.officielebekendmakingen.nl> ongeveer 1750 aanvragen voor Alkmaar het
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afgelopen half jaar, waaronder de aanvraag
voor een omgevingsvergunning voor de kap
van vier en dertig bomen welke overigens
niet ter inzage lag. Wij hebben de gemeente
en een natuurorganisatie gevraagd of zij
meer wisten. Cees Bas van de gemeente
heeft vervolgens uitleg gegeven dat het hier
om reguliere dunning gaat van groenstroken
om deze te verbeteren. Een andere aanvraag
nabij de Meerweg ging over noodzaak van
kap bij de tennisbanen achter De Meent.

Een derde aanvraag is voor de kap van een
den en een treurwilg op locatie van het beoogde crematorium aan de Meerweg (nu
nog een tuincentrum). De laatste twee aanvragen hebben we overigens niet terug kunnen vinden in officiële bekendmakingen.
Zienswijze
Op 23 maart 2014 is een omgevingsvergunning ingediend voor een crematorium. De
bouwplannen wijken af van het net vastge-

stelde bestemmingsplan. De omgevingsvergunning is op 19 juni 2014 officieel aangevraagd. Het betreft naast de nieuwbouw van
een crematorium het plaatsen van handelsreclame, aanleggen uitrit, plaatsen drie
vlaggenmasten, plaatsen van een 10KV
compactstation en gedeeltelijke verbreding
van de Meerweg. Deze aanvraag heeft zes
weken ter inzage gelegen en enkele belanghebbenden hebben een zienswijze ingediend. Niet bekend is wie er allemaal een
zienswijzen hebben ingediend en wat hun
bezwaren zijn. Tijdens het schrijven voor
deze De Geestmolen bleken de zienswijzen
nog niet behandeld te zijn door de gemeente.
Verrassing
De gemeente zelf is overigens ook eens
verrast geweest door de aanvraag van een
omgevingsvergunning. De Provincie had
deze ingediend voor de kap van bomen
voor Taqa. Door oplettendheid van een
betrokken organisatie is dit aan het licht
gekomen. De gemeente wist niets van kap
van bomen op haar grondgebied. In overleg
is het aantal te kappen bomen teruggebracht.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>
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Boombeheer

menbijbel en leest terloops wat voor uit een
dikke ordner met alle recente stadsbrede
omgevingsvergunningen.

Bij ondoorgrondelijke situaties neemt
het Buurtoverleg contact op, in dit geval
met de gemeentelijke bomenbeheerder.
Het betrof bomen zowel dichtbij als wat
verder weg in de wijk. Het resultaat was
een aangeboden gesprek om persoonlijk
uitleg te komen geven. We maakten hiervan dankbaar gebruik.

Bloemaertlaan
In de loop der jaren werden hier al heel wat
volwassen iepen gekapt, waarvoor soms
jonge bomen terugkwamen. Tijdens een
vorig beleid zouden alle gekapte bomen
worden herplant om het uiterlijk van een
‘laan met bomen’ te herstellen. De laatste

H

et eerdere artikel op bladzijde 13
‘Omgevingsvergunning versus crematorium’ over de nog huidige locatie van
tuincentrum De Hoef, Meerweg 11, Egmondermeer, is ook onderdeel van dit gesprek. Toch is het niet de eerste keer dat we
gemeentelijk bomenbeheerder Cees Bas Stadswerk072 - op 4 november in huiselijke kring ontmoeten. Ik vraag hem ook of
hij ná de gemeentelijke fusie met Graft/de
Rijp en Schermer in 2015, nog de Alkmaarse bomenbeheerder blijft. Zijn antwoord is
‘dat hangt af van het nieuwe college’. In de
loop van het gesprek toont Cees zijn bo-
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kapdatum van twee volwassen iepen mèt
iepziekte was op 12 augustus 2014, zonder
ingediende omgevingsvergunning vanwege
het besmettingsgevaar. Omdat ook de Bloemaertlaan ondergronds vol ligt met kabels
en leidingen is het nieuwe beleid helaas
meer gebaseerd op kappen, dan op herplanten. Zonder compensatie elders kan de totale bomenstand in bestaande wijken dan afnemen. Op het trottoir lijken twee bestraatte
boomplant gaten een voorbode te zijn van
vorige houtkappen, zònder herplantingen.
Klickmeldingen
Als voorbereiding op een boomplanting met
plantaarde om de boom extra groei perspectief en stabiliteit mee te geven, wordt eerst
een klickmelding uitgevoerd. Dit is een
ondergronds kabels en leidingen onderzoek
om van daaruit de afstand tot plantgaten te
kunnen bepalen. In het nieuwe beleid is
deze klickmelding vooraf verplicht. De aankoop van een jonge boom bedraagt afhankelijk van afmeting en boomsoort tussen de €
60 en € 150 per stuk. Dit is goedkoper dan
de werkzaamheden zoals het graven van een
royaal plantgat gevuld mèt plantaarde, wortelafscherming van kabels en leidingen, het
planten zelf en de nazorg van frequente
bewatering als goede start voor de boom.
Nutsbedrijven
In de afstand tussen een ruim plantgat en
kabels en leidingen, hebben nutsbedrijven
ook hun invloed. Deze afstand moet minimaal twee meter bedragen om de te planten
bomen in de toekomst voldoende wortelontwikkeling te kunnen garanderen binnen
plantgaten. Deze worden gegraven mèt aanbrenging van wortelschermen zodat bomen
niet meer kunnen groeien rond kabels en
leidingen, die niet worden verlegd voor het
planten van bomen.

ningen langs de Hoevervaart. Hopelijk
volgt het restant in 2015 met nog eens 35
eengezinswoningen, onder de bouwprojectnaam De Hoef XL. Hiervoor geeft de Nota
van Uitgangspunten al jaren aan dat nieuwbouw moet plaatsvinden op voldoende afstand van de als ecologische groenzone
bestempelde Hoevervaart. Van een ecologische zone wordt in alle verkoopbrochures
uit 2010 en 2014 melding gemaakt. Het is
dan al enige jaren bekend dat sommige
bewoners aan de oeverkant zich in hun uitzicht beperkt voelen door de aanwezigheid
van drie volwassen essen. Omdat twee van
de bomen te dicht op de bebouwing stonden heeft de gemeente deze geknot zodat
het uitzicht verbeterde en kon de hoekboom
bij de Willem Kalfstraatbrug door snoei,
worden behouden. Als compensatie werden
er zes kleine knotwilgen bij geplant. Echter
op vrijdag 17 oktober 2014 werden de twee
knot essen tussen de Hoevervaart en het
wandelpad op de hoogte van appartementencomplex ‘Winterlinde’ tòch gekapt. De
verleende omgevingsvergunning bood uitsluitend de mogelijkheid tot omvorming
van volwassen bomen naar knotten. Met
andere woorden deze nooit verleende kap
werd dus illegaal uitgevoerd en laat twee
stronken na als aandenken. Voor het ongeoorloofd laten verdwijnen van een stuk
ecologische groenzone, resteert nog de rekening.
Susanna E. Kropf

Hoevervaart oever
Vanaf september 2010 werden voorbereidingen getroffen voor de bouw van 71 woNovember 2014
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Nieuwjaarsreceptie
voor alle buurtbewoners van
De Hoef ‘Geestmolen’
in Huis van de wijk
De Alkenhorst
Zondag 11 januari 2015
van 15.00 tot 17.00 uur
Al onze buurtbewoners zijn
uitgenodigd om onder het genot
van een hapje en een drankje
elkaar een voorspoedig 2015
te wensen.
De viermans jazzformatie ‘Just Jazz’
zorgt voor een vrolijke noot.
Officiële uitnodiging volgt.

Geestmolen zonder
Feestmolen?
Nadat in augustus 2014 Coby Heinis
overleed als trekker van werkgroep de
Feestmolen, is hier nu een vacuüm ontstaan. Met het twintigjarige bestaan
van De Geestmolen in zicht - volgend
jaar - komen we met de handen in het
haar te zitten. Wie helpt het Buurtoverleg uit de brand?

N

u het middelpunt van werkgroep de
Feestmolen is heengegaan zoekt
Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ per
januari 2015 minimaal een leider die kan
aansturen. Als evenementen waarbij we
hulp kunnen gebruiken denken we aan de
nieuwjaarsreceptie in De Alkenhorst, koffie en thee schenken tijdens de Algemene
Leden Vergadering en ons jubileum in
april 2015. Ook voor andere jaarlijks te20

rugkerende activiteiten zoals Buitenspeeldag, Molendag, open Monumentendag en
de Rabo fietssponsortocht hopen we op
assistentie te mogen rekenen. Bestaande
Feestmolen-leden zijn bereid om mee te
werken.
We gaan ervan uit dat bewoners die iets
voor de wijk willen betekenen zich aanmelden, want we leven toch in een Participatie Maatschappij? Overweegt u aanmelding desnoods voor deelactiviteiten, neem
dan contact op met onze voorzitter Martien de Bruijn,
e-mail <voorzitter@geestmolen.nl>
of telefoon 072-511 35 40.
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Susanna E. Kropf

Gespotte groenwerkzaamheden
- Op 29 augustus waren drie groenwerkers
bezig met de verwijdering van lange
klimopstengels rondom een omvangrijke
iep aan de Bloemaertlaan ZO en overhangend lage takken in het Weenixhof.
- Aan de Moreelsestraat werden op 8 september minimaal twee bomen gesnoeid en
takken sterk gedecimeerd.
- Een bestelauto met aanhangwagen van
Kok-Oosthuizen verscheen op 16 september
rond de Terborchlaan-O. Het overtollige
groen tussen de klinker trottoirs werd met
een brander aangepakt. In de Moreelsestraat
werden granulaat stroken verwijderd.
- In oktober werden lekkere handappelen,
gevallen van de appelboom aan de Bloemaertlaan ter hoogte van het Weenixhof,
door wijkbewoners voor thuisconsumptie
meegenomen. Crisistip!
- Twee mannen schoonden op 31 oktober
rond de Bloemaertlaan stoepen en wandelpaden van overtollige herfstbladeren. Met
oorverdovende blaasapparaten werden de
bladeren van de trottoirs naar elders verplaatst. Diezelfde dag werd het overtollige
gras tussen klinker trottoirs en wandelpaden
rond de Bloemaertlaan met een brander te
lijf gegaan. Ook waren drie mannen aan het
onkruid wieden in het Weenixhof en nu
bladeren aan het ruimen met een kruiwagen.

- Op 6 november werden rond de Bloemaertlaan herfstbladeren rond wegdekken/
stoepen met een veegmachine opgezogen.
- Op 7 en 13 november liepen groenwerkers
weer rond met blaasapparaten om herfstbladeren te verplaatsen.
Renovatie Winkelcentrum De Hoef
- De nieuwe bestrating van de wandelzone
is intussen voltooid en lijkt nu wat breder.
- Vanaf september werd eindelijk de luifel
boven de meeste winkels aangebracht, zodat klanten en buitengestalde producten bij
regen of sneeuw niet al te nat behoeven te
worden.
- Supermarkt Vomar die enige weken was
gesloten, heropende feestelijk op woensdag
29 oktober. Die middag bood de bedrijfsleider als alternatief voor het gebrek aan een
klantentoilet, dat klanten met hoge nood
een beroep mogen doen op het personeelstoilet achterin de winkel.
- Op woensdag 5 november heropende het
geheel vernieuwde/verplaatste filiaal van
Blokker naast Vomar.

- De blinden route vanaf de wijnwinkel
wordt voortgezet tot en met het noorden
van het winkelcentrum.
November 2014

21

- De fietsrekken in de krappe buitenpassage
langs Albert Heijn werden schuin geplaatst
zodat de doorgang hier hopelijk breder
wordt. Bij Vomar waren fietsrekken al
deels schuin geplaatst.
Een markt voor nieuw of tweedehands
speelgoed wordt op zaterdag 22 november
van 10 tot 17 uur georganiseerd. Opgave
kraamhuur tel. 511 99 22
of <alkmaar.ostadelaan@petsplace.nl>.
- Tevens wordt er een kerstmarkt gehouden
op zaterdag 20 en zondag 21 december
respectievelijk van 10 tot 17 en 12 tot 17
uur.

mobiele telefoons gedeponeerd kunnen
worden.
- Intussen werd in De Vleugels, waarvan de
verbouwingsplannen nog steeds onbekend
blijven, een tiende KDO-kamer voor Kort
Durende Opnames, ingericht. Dit volgens
de nieuwsbrief van september.
De Alkenhorst
- Op donderdagmiddag 30 oktober werd
voor de eerste keer een succesvolle kleine

De Vleugels
- Op zaterdag 27 september werden in De
Vleugels maar ook in wijksteunpunt De
Alkenhorst een door de Zorgcirkel en Wonen Plus, gezamenlijk een gezellige Burendag georganiseerd.
- In de hal van dit zorgcentrum staat een
grote doos waarin lege inkt tankjes en oude

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
Ook open op
donderdagavond
Voor meer informatie
Kijk op:

www.praktijkdehoef.nl
22

November 2014

High Tea met dansant georganiseerd. Mede
vanwege de lage entree van € 4 was de opkomst zeer hoog.
- Een andere nieuwe activiteit is een fotopresentatie van gemaakte reizen. Op zondagmiddag 30 november wordt van 14 tot
16 uur - tegen betaling van € 2.50 - gestart
met het eerste deel (tweede deel 1 februari)
van een lange riviercruise over de Donau
richting De Zwarte Zee en terug.
Trapveldje Moreelsestraat
- Maandagmiddag 15 september (en nog
meer maandagen daarna) organiseerde
Team Straatgeluid (coaching jongeren van
acht tot veertien jaar) in opdracht van 'De
Blauwe Boom' hier een voetbalwedstrijd
voor de jeugd. Voor drinken en een hartigheidje werd gezorgd.
- Dit voetbalveldje is wel heel erg populair,
óók bij buitenpoorters. Op dinsdagmiddag
21 oktober stonden er aan de Moreelsestraat
drie geparkeerde dezelfde personenauto’s,
inclusief de opschriften 'Met AZ jeugd
maak je je dromen waar' (zie foto). Totdat
de jeugdopleiding van AZ naar Zaandam
gaat verhuizen kunnen we AZ spelertjes
hier nog meer zien voetballen?
- De slijtage aan de witte strepen werd inmiddels gerepareerd.

De Hoef XL
Binnen het huidige plan Hoevervaart werd
in oktober begonnen met de verkoop van
fase 2 bouwproject De Hoef XL, tussen de
Jan de Heemstraat en de Hoevervaart in.
Zodra zeventig procent van de vijf en dertig
royale eengezinswoningen is verkocht
wordt hopelijk zomer 2015 met de bouw
gestart.
Tjarda
Zaterdagavond 29 november vindt een Husselavond plaats in Muziekcentrum Tjarda in
de De Vliegerstraat. Dit is een avond waarop alle muzikanten per instrument door
elkaar worden gehusseld.
Pius X kerk
- Woensdagmiddag 26 november wordt
vanaf 13.45 uur de film The Book of Ruth,
over het gelijknamige bijbelboek, getoond.
Entree € 3, aan de Blanckerhofweg 15.
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- In het kader van de grote kerstpakketten
actie worden op zaterdag 13 en zondag 14
december kerstpakketten ingezameld voor
onder andere Het Heem aan de Jan de
Heemstraat. Voor en na de vieringen vinden in de R.K. kerken de inzameling van
verpakte voedingsmiddelen plaats.
Nieuwjaarsreceptie
Na een eerste begin in 2013 willen we hier
een jaarlijks evenement van maken. Op
zondagmiddag 11 januari 2015 houdt het
Buurtoverleg voor de tweede keer een
nieuwjaarsreceptie van 15.00 tot 17.00 uur
in wijksteunpunt De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4. Iedere wijkbewoner is welkom
en uitnodigingen volgen later.

Vrijheidskerk
Evenals vorig jaar vindt op donderdagmiddag 18 december vanaf 14.00 uur een kerstmiddag plaats voor ouderen in De Vrijheidskerk. (zie pagina 26)

Een rijke wereld om samen
het verschil te maken
Onze school, een goede
keus.
OBS Nicolaas Beets is een school die
ruimte biedt voor ontwikkeling binnen
een rijke geborgen en stabiele omgeving. Waar je zelfstandig leert van en
met elkaar. Een kansrijke plek die verbindt en sterker maakt.

Bouwstenen locatie Judith Leysterstraat
*
*
*
*

Zorg voor elkaar en de omgeving
Cultuuronderwijs
Methode als leidraad
Brede school inclusief keuze om
gratis over te blijven
* Onderwijs op maat, aandacht voor
elk individueel kind
* Kleinschalig en kleine klassen
* Vakdocenten gym en drama
24

Bent u geïnteresseerd geraakt in onze
school, maak dan een afspraak met de
directie voor een rondleiding en een
kennismakingsgesprek. U bent van
harte welkom.
directie@obsnicolaasbeets.nl
www. obsnicolaasbeets.nl
www.facebook.com/obsnicolaasbeets
072-5111794
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Luchtruim
De laatste weken zijn boven De Hoef weer
volop straaljagers en (burgerluchtvaart)
vliegtuigen tegelijk te horen en te zien in
het luchtruim. Hopelijk blijft al het vliegverkeer wat op hetzelfde moment en traject
vliegt, horizontaal en vertikaal afstand houden.
Woonwaard
- Het groot onderhoud van ruim honderdzestig eengezinswoningen in De Hoef ZO,
door Woonwaard in 2012 begonnen en wat
tot en met eind 2015 zou duren, blijkt eerder dat jaar klaar te komen. De reden is dat
sommige nieuwbouw projecten trager verlopen waardoor er in de begroting ruimte is
om dit project eerder af te maken.
- De studentenflats aan de Bergerweg/hoek
Van Oostsanenkade zijn met toevoeging
van nog eens acht nieuwe woningen
(voorheen kinderdagverblijf), nu Campus
Bergerweg geworden.

Hulp bij wiskunde en
Nederlands in
Alkmaar-West
In Activiteitencentrum de Blauwe Boom
worden jongeren sinds maart 2013 wekelijks begeleid en gestimuleerd in het maken van hun huiswerk wiskunde en Nederlands.

O

p deze manier zou doorstroming naar
beroeps- en hoger onderwijs beter
mogelijk zijn voor hen.
De begeleiding is bedoeld voor leerlingen
uit Alkmaar-West vanaf groep 7 t/m klas 2
Vmbo, Havo, Vwo.
We hopen in 2015 hiermee door te kunnen
gaan.

Honthorstlaan
Op maandag 6 oktober werden van de drie
flatgebouwen de gestolen koperen bliksemafleiderdelen, vervangen door aluminium exemplaren. In opdracht van de VVE
voerde een Telecom bedrijf (eigenaar van
de antennes boven op de daken), de werkzaamheden uit.
De Blauwe Boom
In Activiteitencentrum De Blauwe Boom,
Bart van der Leckstraat 1, vinden de volgende evenementen plaats:
Repaircafé: zaterdag 29 november en 27
december . Film : zondagmiddag 21 december 'Anna Karenina'
Susanna E. Kropf
redactie@geestmolen.nl

“Thuis is er gauw afleiding, hier is het
rustig en kunnen de begeleiders ons helpen,
wanneer we er even niet uitkomen”
vertelde een van de leerlingen ons.
Locatie: de Blauwe Boom, Bart van der
Leckstraat 1, 1816 XP Alkmaar (achter de
Aldi).
Tijd: wekelijks op donderdag van 15:4517:15 u.
Kosten: €2,- per week.
Informatie: 072-5115489 of 06-45391567
<www.blauweboom.nl>
André Huijzendveld
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Nieuws van
De Nicolaas Beets
Gezonde leefstijl en gratis lunch
Werken aan gezondheid op school loont.
Het draagt bij aan betere schoolprestaties,
minder schooluitval en een gezondere leefstijl. School is dé plek om kinderen bewust
te maken van gezond en duurzamer voedsel. In samenwerking met Albert Heijn en
SKOA zijn we in de week van het Nationaal Schoolontbijt gestart met een programma waarin we werken aan een gezonde
leefstijl. Alle kinderen kunnen vanaf nu op
locatie Judith Leysterstraat gratis overblijven en lunchen op school en ze maken kennis met gezonde voeding, sport en spel.
Beets Green World
Vrijdag 24 oktober was het dan weer zo
ver. Beets Green World dag!
Het afsluiten van de schooltuinen op alle
locaties en het overhandigen van de jaarlijkse cheque van € 250 door het bestuur
van Beets Green World aan Jolande Hopman van de Stichting Make a Wish. De
taarten voor de bakwedstrijd waren prachtig
om te zien en smaakten heerlijk. Iedereen
kreeg een prijs hiervoor. De winnaars van
dit jaar waren: Marit en Ditte met hun
mooie chocoladetaart. De peren en de walnoten werden door groep 5a allemaal verkocht en de grote pompoen werd door Lois
Broekman gewonnen. Het gewicht was
zeven kilogram en 360 gram. Al met al
weer een zeer geslaagde middag en natuurlijk grote complimenten voor het nieuwe
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bestuur en alle kinderen van de verschillende locaties en groepen die hier zo hard aan
gewerkt hebben.
Brede school activiteiten
De website van Stadskids is helemaal vernieuwd en aankomend blok kunt u weer
kiezen voor diverse activiteiten in onze
wijk. <www.stadskidsalkmaar.nl>
Sinterklaas op school
De commissie heeft contact gehad met Sinterklaas, er worden in Spanje en op school
al veel voorbereidingen getroffen om er een
mooi feest van te maken. Volgens Sinterklaas hebben de pieten spannende ideeën
bedacht. Wat we kunnen verwachten is ook
voor ons nog een verrassing, wij hebben er
zin in en wensen u en uw kinderen een
mooie decembermaand toe.
Jeroen van Huizen
directeur
<directie@obsnicolaasbeets.nl>

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

November 2014

Brede basisschool De
Driemaster in drie nieuwe ontwikkelingen
Basisschool de Driemaster is begonnen
om zich klaar te gaan maken voor het
onderwijs van de toekomst. De ontwikkelingen binnen het onderwijs gaan snel:
toenemende wensen van ouders in verband met flexibele schooltijden en opvang, gebruik van sociale media in de
school en eigen leerproces en omgeving
van en voor kinderen.

aangelegd. In overleg met de gemeente
wordt voor veel groene afscheidingen gezorgd.
Nieuwsgierig geworden! Kom gauw even
een kijkje nemen of maak een afspraak met
de school. U kunt ons bereiken via de website: www.driemaster-saks.nl of bel 072
5121006
Co van Diepen

E

en hele mondvol, echter de Driemaster
heeft er een start mee gemaakt. De
school is vorige maand als eerste basisschool in Alkmaar met een continurooster
gestart. De kinderen blijven op school en
eten met de juf of meester en zijn om 14:15
uur uit. Op woensdag gaan de kinderen nog
als vanouds om 12:30 uur naar huis. De
eerste ervaringen van ouders en kinderen
zijn positief. Een aantal zaken zullen dit
schooljaar in overleg met de MR en het
team worden geëvalueerd om alles nog beter op elkaar te kunnen afstemmen.
De school had al een overeenkomst met
kinderopvang Kiddies. Echter voorschools
worden de kinderen vanaf augustus 2014 in
de school opgevangen. Voor de ouders en
kinderen een vertrouwde en veilige plek en
voor Kiddies geen extra transport van de
kinderen naar de school. De kinderen lopen
zo vanuit de opvang naar hun groep toe.
De school wil ook een plek zijn waar kinderen tijdens het buitenspelen zich goed kunnen vermaken. Er is een schoolpleincommissie in het leven geroepen die een prachtig groen en sportief plan hebben uitgewerkt. Ook zijn in overleg met de IPABO
het aantal vierkante meters flink uitgebreid
en is er al een splinternieuw panna veldje

De leerlingenraad van De Driemaster

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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Kerstmiddag voor
ouderen in de
Vrijheidskerk

Project
Duurzaamheid

donderdag 18 december
14.00 uur
Zoals u van ons gewend bent nodigen wij
u van harte uit deze viering bij te wonen.
Het thema is: Moeder en Kind, waarvan
ds. Nielspeter Jans ons aan de hand van
beelden zijn verhaal geeft.

O

ok wordt muziek gemaakt door moeder en kind en worden we in de samenzang begeleid op orgel, piano en
dwarsfluit.
Vanaf 14.00 uur staat de koffie, thee en
lekkers klaar. Het programma begint om
14.30 uur en rond 16.15 uur is de sluiting.
De diaconie van de protestantse kerk Alkmaar breed evenals de PCOB nodigen u
van harte uit. Voor vervoer wordt gezorgd
indien nodig.
U kunt zich opgeven bij Gea de Jong, 072561 28 27 (Noord), Wil Vink 072-564 47
02(PCOB) Eina Tromp 072-515 24 07
(Zuid/West) of een van de diakenen.
Met vermelding of u gehaald en gebracht
wilt worden.
Iedereen die dit leest is van harte welkom.

Ontzie het milieu door aluminium te verzamelen en in te leveren bij Martien de
Bruijn, Honthorstlaan 262. Voor grotere
hoeveelheden bel of e-mail: 072-511 35
40, <voorzitter@geestmolen.nl>.
Alvast hartelijk bedankt.

Joke van den Bos
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MOLENWIEKJE

Unieke zorg ter
ondersteuning van de
mantelzorger

In 2015 ontmoeting met de zustersteden
van Alkmaar in onze regio.
Wij communiceren in de taal
Esperanto
Praat u mee? Gratis lessen:
www.Lernu.net

Thuis blijven wonen en voor elkaar
zorgen wil iedereen zolang mogelijk
volhouden. Vroegtijdige ondersteuning
kan u helpen om in balans te blijven.

I

n het Respijthuis Alkmaar logeren
mensen met een chronisch lichamelijke
ziekte en/of aandoening zodat de betrokken
mantelzorger even op adem kan komen.
Een adres met aandacht voor de
mantelzorger en zorgvrager:
- logeerhuis voor de zorgvrager met een
eigen luxe kamer en badkamer
- particuliere dagopvang mogelijk met
variabele tijden
- informatie, steun, advies en nazorg
- thuiszorg komt naar het Respijthuis
“Bij binnenkomst in het Respijthuis voelt
het meteen als een tweede huis. De
huiselijkheid, mooie tuin, kleinschaligheid
en een betrokken professioneel team van
coördinatoren, vrijwilligers en uw eigen
thuiszorgorganisatie geven je weer de
nodige energie…... echt aan alles is
gedacht”
Bezoek onze website voor een
sfeerimpressie. Open dag iedere eerste
woensdag van de maand van 10.00 tot
12.00 uur. Als u geïnteresseerd bent kunt u
contact met ons opnemen:
Van de Veldelaan 972
1816 PZ Alkmaar
072-5126665
<info@respijthuis-alkmaar.nl>
<www.respijthuis-alkmaar.nl>

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
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Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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WonenPlus Alkmaar
doet een beroep op u
WonenPlus biedt naast allerlei praktische diensten zoals hulp in de tuin, bij
administratie, klusjes, vervoer, boodschappen en andere hand- en spandiensten, ook persoonlijke ondersteuning. En
daarom doen wij dit keer een beroep op
u.

W

ij horen namelijk regelmatig dat
abonnees graag in contact willen
komen met een ander. Voor een kop koffie,
een praatje of om iets samen te ondernemen. Sommige mensen voelen zich alleen
of eenzaam. Misschien is dat wel iemand
bij u in de buurt. Spreekt het u aan? Wij
brengen mensen graag met elkaar in contact. Bel met WonenPlus 072 512 27 11 of
kom langs: Schelfhoutlaan 4 in Alkmaar.

Exposities in de Alkenhorst
In dit laatste kwartaal van het jaar exposeren vijf kunstenaars van SamenSterk zonder
Stigma. Een kunstcollectief van mensen met
en zonder psychiatrische achtergrond.
In de zalen van de Alkenhorst
(Schelfhoutlaan 4) hangen schilderijen van
Dirk Bakker (figuren die het midden houden tussen mensen en poppen), Gerard
Plugge (abstracte oervormen) en Samaneh
Jahangard.
In de kantoren van WonenPlus Alkmaar
hangen de aquarelschilderijen van Ruard
Janssen.
In de vensterbanken staan de bronzen beelden van Gea van Moorselaar.
Een gevarieerd aanbod voor u om te komen
bezichtigen.
Combineer het met een lekker kopje koffie
in de Alkenhorst. U bent van harte welkom.
Inge Zoet

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
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Film in de Pius X
Op woensdag 26 november laten wij de
film zien genaamd 'The Book of Ruth'. De
film is gebaseerd op het gelijknamige Bijbelboek. Het is een inspirerend verhaal over
liefde, opoffering en bijzonder toewijding.
Het Bijbelverhaal is, zoals u weet, lange tijd
geleden geschreven, maar dit onderwerp is
van alle dag.
Wij hopen u weer te ontmoeten.
De filmgroep.
Ontvangst vanaf 13.45 uur met koffie/thee
Entrée
€ 3,00
Aanvang film
14.00 uur
Duur film
anderhalf uur
Plaats
wijkkerk Pius X
Ingang
Blanckerhofweg 15
Datum
26 november 2014

Activiteiten in de
Vleugels
Optreden Zsolt Bognar
Donderdag 11 december om 14.15 uur
treedt de Amerikaanse pianist Zsolt Bognar
op met mooie licht klassieke muziek met
een knipoog naar Kerst in de grote zaal van
De Vleugels.
Entree: € 2,50 inclusief consumpties.
Happy Hour
Op zaterdag 13 december is er weer Happy
Hour in De Vleugels van 16.00 tot 17.30
uur.
Tijdens deze uurtjes zijn alle drankjes en
snacks slechts € 1,-Optreden zanggroep Harmonia
Vrijdag 19 december om 14.30 komt deze
Oekraïense zanggroep weer naar De Vleugels met een prachtig kerst-repertoire.
Entree: € 2,50 inclusief consumpties.
Workshop Kerststuk maken
Op zaterdag 20 december (van 14.00 tot
15.30 uur) kunt u in de grote zaal van de
Vleugels een prachtig kerststuk maken.
U kunt zich hiervoor opgeven (en graag
vooraf betalen) bij de Activiteitenbegeleiding van De Vleugels tot 3 december 2014.
Kosten: € 17,50 inclusief koffie/thee met
een koekje.
Gertruud Bakker

Dichtbij……het verst!

Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
November 2014
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Judith Leysterstraat

Van Ostadelaan

Boom aanplant Plan
Winkelcentrum De Hoef

Hek en
haag
57 nieuwe
bomen
Milieustraatje

Vergroot parkeerterrein, verhoogd tot wandelgebied niveau

Uitbreiding
Vomar, nieuwe
locatie Blokker,
pinautomaat
Achteringang,
afgesloten met
schuifdeuren

Bestaande
bomen
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De Zonnebloem kan
zoveel meer dan
u denkt!

Hogeschool Ipabo
doet mee!

Nationale Vereniging De Zonnebloem.
Wie heeft er niet van gehoord! Of de reclamespotjes op tv gezien!

De Hogeschool Ipabo aan de Gabriël
Metsulaan is met ongeveer 500 pabostudenten een flinke 'buur' in wijk De Hoef,
maar voor veel mensen desondanks een
grote onbekende.

O

D

ok in onze buurt, De Hoef en de Bergermeer, is een afdeling van deze
landelijke vereniging actief. De Zonnebloem zet zich in om het leven van mensen
wat draaglijker en gezelliger te maken.
Mensen, zowel jong als oud, die door ziekte, handicap of andere lichamelijke beperkingen niet de mogelijkheid hebben om
zelfstandig ‘leuke’ dingen te doen. Of sociale contacten te onderhouden.
Onze Zonnebloem-afdeling ‘Alkmaar-stad’
organiseert vakanties, uitstapjes en andere
activiteiten voor haar gasten en beschikt
over een aantal vrijwilligers voor huisbezoek en begeleiding.
De Zonnebloem is een vereniging zonder
winstoogmerk en voor onze gasten zijn er
daarom geen verplichte lidmaatschapskosten aan verbonden. Uiteraard stellen wij het
bijzonder op prijs als men wel donateur van
De Zonnebloem wil worden.
De verwachte veranderingen in het nieuwe
zorgstelsel betekenen voor onze afdeling
vrijwel zeker aanmelding van meer gasten
die aanspraak willen maken op onze hulp.
Dat betekent ook dat wij dan meer vrijwilligers nodig hebben.
Belangstellenden die iets voor onze gasten
willen betekenen kunnen zich aanmelden
en/of informatie inwinnen bij Lya KatConstant, die de coördinatie van het bezoekwerk van de afdeling Alkmaar-stad
doet. U kunt bellen naar 072-515 49 68 of
mailen naar <lya.kat1@gmail.com>

aar gaat binnenkort verandering in
komen, want in februari en maart
2015 worden, ter gelegenheid van de
BEM450-feestelijkheden (in 2015 bestaan
de Egmondermeer- en de Bergermeerpolder
450 jaar), de deuren opengezet voor wijkbewoners die “om een koppie” willen komen.
Een gelegenheid voor studenten en wijkbewoners om elkaar te ontmoeten.
De derdejaarsstudenten hangen een cultuurproject op aan het jubileum in de wijk. Met
beeldend kunstenaar Rob Komen zal in
deze periode aan een kunstwerk worden
gewerkt dat zal bestaan uit 450 kopjes.
Iedereen die oude kopjes bij wil dragen
wordt alvast opgeroepen deze goed te bewaren, of deze nu reeds af te geven aan de
receptie van de Ipabo, Gabriel Metsulaan
34!
Wilt U contact opnemen over uw kopjes of
het project dan kan dat via mail
s.bos@ipabo.nl of door te bellen naar de
Ipabo en te vragen naar Sjaak Bos, docent
en projectleider: 020-613 70 79

Lya Kat-Constant
34
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Sjaak Bos

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
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
De Vleugels: <www.devleugels.nl> tel: 511 95
44, e-mail: <info@devleugels.nl>, grote letter
boeken, ma. 14.00-15.30 uur
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: 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. Gereformeerde
Gemeente Bij de Bron: W. Buytewechstraat 2,
tel. 072-512 91 95, 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>
Natuurinstituut: info: 072-520 18 85
<info@natuurinstituut.nl> Egmonderhout
<www.natuurinstituut.nl>
Openbaar vervoer: tel. 0900 92 92
Politie: Mallegatsplein 2, tel. 0900-88 44,
Wijkagent: Geert van Duren, spreekuur Honthorstlaan 436, do. 10.00-10.30 tel. 0900-8844
<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
Wijksteunpunt: Huis v.d. Wijk De Alkenhorst,
Schelfhoutlaan 4, tel: 303 00 90, Reserveringen:
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>

Gebiedsbeheerder: info over openbare buitenruimtes: bellen naar het Klant Contact Centrum
(KCC) tel. 14 072 of de gebiedsconsulent
Gebiedsconsulent: Nelleke Kool, Annemiek
Benjamin tel. 548 81 77. Spreekuur Honthorstlaan 436, ma 9.30-10.00, do. 9.00-10.00.
<zuid@alkmaar.nl>
Projectmanager Zuid: Gertjan Geugjes

November 2014

35

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
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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