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Beste buurtbewoners
'Geestmolen'

van

De

Hoef

Twintigjarig bestaan Buurtoverleg
Op zaterdag 27 juni vierden we het heugelijke feit dat het Buurtoverleg De Hoef
'Geestmolen' twintig jaar bestond. We vierden dit groots, niet alleen met de leden,
maar met de hele wijk en een deel zelfs met
onze buren van De HoefZO.
We begonnen om 10 uur met een voetbaltoernooi voor de jeugd van acht tot veertien
jaar uit onze wijk en De HoefZO op ons
eigen trapveldje, georganiseerd door
'StraatGeluid' met bekers voor de beste drie
teams van vijf spelers. Zo'n dertig jongens
en één meisje hadden zich opgegeven en
drie teams ontvingen na afloop van de
voorzitter de wel verdiende bekers.
Tijdens de competitie kwam een delegatie
van Buurtoverleg De HoefZO en buurthuis
De Blauwe Boom ons bestuur verrassen
met een prachtig boeket bloemen. Nogmaals hiervoor onze hartelijke dank.
Het middagprogramma van 14.00 tot 17.00
uur vond plaats in Huis van de Wijk De
Alkenhorst. Voor de volwassenen een muziekfestival met drie populaire bands en
voor de jeugd van onze eigen wijk Oud
Hollandse spelletjes, wederom met mooie
prijzen voor de winnaars.

6

De eerste band Acoustic Mix bestond uit
een gitaarduo. Hun mix van Pop, Rock,
Reggea, Blues en Country bracht de stemming er al gauw in. Om 15.00 uur trad de
jazzformatie Blue Coat op in zaal De Arend
met Latin en Blues voor de echte jazzliefhebbers. Zij wisten verschillende keren de
'voetjes van de vloer' te krijgen. De derde
band Soul en Sense bracht 'performance
met passie' en 'ouderwetse gezelligheid'.
Het duo Pako en Caren speelden goed in op
het publiek met muziek, die afwisselend
ontroerde en uitnodigde tot dansen, waar
vele paren dankbaar gebruik van maakten.
Tussen de muziek door konden oud en jong
in een aparte zaal genieten van de Oud Hollandse spellen. Vooral families met kleine
kinderen en grootouders met hun kleinkinderen waardeerden dit waarna bijna iedereen met een mooie prijs naar huis kon gaan.
Omdat er deze zaterdag bij nader inzien
zoveel andere evenementen plaats vonden
viel het aantal wijkbewoners dat dit prachtige feest met ons mee vierde, wat tegen.
De activiteiten werden financieel mogelijk
gemaakt door Bewoners Initiatieven Alkmaar West, waarvoor onze hartelijke dank.
Drankjes werden geserveerd door de gastdames en -heren van De Alkenhorst en hapjes door leden van onze eigen Feestmolen.
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Buurtagenda 2015
Zaterdag 29 augustus Seniorendag, winkelcentrum De Hoef, 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 29 augustus Repaircafé, De Blauwe Boom, 13.00 - 15.30 uur
Zondag 30 augustus Opening Gaaf Groen pop up center, Meerweg 11, 11 - 17
Zondag 30 augustus 2015 Rommelmarkt, Willem Hedastraat, 10.00 – 14.00 uur
(bij slecht weer 6/9)
Zaterdag 12 september Open Monumentendag, de Geestmolen
Zaterdag 19 september Happy Hour, De Vleugels, 16.00-17.30 uur
Zondag 20 september Film ‘The Railwayman’, De Blauwe Boom, 14.00 uur
Zaterdag 26 september Oudpapier actie, speeltuin ‘De Hoef’, Mesdaglaan
Zaterdag 26 september Burendag Braderie De Vleugels/De Alkenhorst/
WonenPlus, 11.00-16.00 uur, graag tafel reserveren, zie blz. 27
Zaterdag 26 september Repaircafé, De Blauwe Boom, 13.00 - 15.30 uur
Zondag 27 september Fotopresentatie (1) drie rivieren cruise Donau/Main/
Rijn, De Alkenhorst, 14.00 uur
Woensdag 30 september Film ‘Kenau’, Pius X kerk, 14.00 uur
Woensdag 7 oktober Lezing ‘Jacht en wetgeving’, Vrijheidskerk, 19.30 uur
Zaterdag 17 oktober Happy Hour, De Vleugels, 16.00-17.30 uur
Zondag 18 oktober Film ‘Like father like son’, De Blauwe Boom, 14.00 uur
Woensdag 28 oktober Film ‘The Help’, Pius X kerk, 14.00 uur
Zaterdag 31 oktober Oud papier actie, speeltuin ‘De Hoef’, Mesdaglaan
Zaterdag 31 oktober Repair café, De Blauwe Boom, 13.00 - 15.30 uur
Zaterdag 14 november Happy Hour, De Vleugels, 16.00-17.30 uur
Zondag 15 november Film ‘Nighttrain to Lisbon’, De Blauwe Boom, 14.00
Woensdag 25 november Film ‘Dr Zhivago’, Pius X kerk, 14.00 uur
Zondag 29 november Fotopresentatie (2) drie rivieren cruise Donau/Main/
Rijn, De Alkenhorst, 14.00 uur

Augustus 2015

7

Bij De Bron: Het OPEN HUIS voor de wijk, Willem Buytewechstraat 2 Alkmaar
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Muziekcentrum Tjarda verzorgde de apparatuur voor een 'vriendenprijsje'.
Adverteerders
In deze uitgave mogen we twee eenmalige
nieuwe adverteerders verwelkomen. Kerkgenootschap Bij de Bron: Het Open Huis
voor de wijk, aan de Willem Buytewechstraat 2, achter winkelcentrum De Hoef en
Biodanza 'Dans van het leven' gegeven door
Marleen van Koeveringe in De Alkenhorst.
Beiden hartelijk bedankt voor hun steun aan
De Geestmolen.
Duurzaamheid
Op blz. 11 in deze uitgave vindt u een artikel over de nieuwe PMD inzameling van de
gemeente: plastic, metaal en drankenkartons
in de plasticbak. U begrijpt dat deze mix en
daarna scheiden, veel energie vraagt. Wij
gaan nog steeds door met het recyclen van
aluminium, dat veelal in pure vorm een
minimum aan energie vergt om weer gebruikt te kunnen worden.
Informatiebord
Eén van de slachtoffers van de zomerstorm
van 25 juli was ons informatiebord bij het
speeltuintje aan de Willem Hedastraat. Een

te zware tak viel op het bord en veroorzaakte een flinke deuk op de bovenkant met als
gevolg dat het deurtje niet meer open kan.
Stadswerk72 zal het bord hopelijk spoedig
laten repareren.
Martien de Bruijn
<voorzitter@degeestmolen.nl>

Crematorium
nog niet van de baan
Op 2 juni 2015 heeft de rechter uitspraak gedaan en het besluit tot het verlenen van een ‘omgevingsvergunning'
voor de bouw van een crematorium aan
de Meerweg 11, nietig verklaard.
Ontvankelijk
Zoals in de vorige De Geestmolen aangegeven, waren 23 eisers niet ontvankelijk verklaard omdat zij niet de vereiste procedures
doorlopen hadden. Voor twee overige eisers was het nog spannend omdat het 17
meter hoge bouwplan niet goed zichtbaar
zou zijn op 175 en 875 meter afstand. De
eisers werden ontvankelijk verklaard omdat
er slechts één doorgaande weg is waardoor
zij hinder zouden kunnen ondervinden van
verkeerstoename vanwege het crematorium.
Procedure
De rechtbank stelt dat ten onrechte eerder
ingediende zienswijzen van DELA door de
gemeente terzijde zijn geschoven. De gemeenteraad een deel van haar bevoegdheden overgedragen heeft aan het college. Het
college heeft bepaald dat er geen
‘definitieve verklaring van geen bedenkingen nodig is’, en dat er daarom geen reden
was om de zienswijzen te behandelen. De
rechter stelt dat er wel degelijk een definitieve verklaring van geen bedenkingen vereist was vanuit de gemeenteraad, inclusief
het doorlopen van bijbehorende procedures
met de behandeling van zienswijzen, voordat het college een ‘omgevingsvergunning’
vóór de bouw van een crematorium af
mocht geven.
Nieuwe stedelijke voorziening
Vast staat dat het bouwplan in strijd is met
de in 2010 vastgestelde Structuurvisie
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Westrand. Er mag slechts in bijzondere gevallen afgeweken worden van het bestemmingsplan. De rechtbank stelt vast dat hier
sprake is van een nieuwe stedelijke voorziening binnen een landelijk gebied. Een crematorium is iets anders dan een tuincentrum. In de wet ruimtelijke ordening staat
dat bouw dan alleen toegestaan is als ‘de
voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte’.
Geen actuele regionale behoefte
Uit onafhankelijk onderzoek, in opdracht
van DELA, is gebleken dat nu en in de nabije toekomst geen sprake is van een actuele
regionale behoefte. De gemeente heeft in
haar onderzoek naar de behoefte voor een
crematorium in Alkmaar zich onvoldoende
gericht op de aanwezige capaciteit in de
regio. Nu vast staat dat er geen regionale
behoefte is mag er ook niet afgeweken worden van de Structuurvisie en mag er geen
omgevingsvergunning afgegeven worden
voor de bouw van een crematorium.
Bebouwing
Er is bezwaar gemaakt dat het crematorium
qua omvang en hoogte sterk afwijkt van de
huidige bebouwing zodat deze een inbreuk
vormt op het landelijke karakter van het
landschap. Het betreft hier een zichtlocatie
op het landschap. De rechter oordeelt echter
dat bezwaarmakers onvoldoende aangetoond hebben waarom de afwijkingen ontoelaatbaar zouden zijn. De ruimtelijke onderbouwing van de gemeente houdt stand.
Ook mag de toename van het verkeer niet
afgezet worden tegen de huidige situatie.
De gemeente heeft voldoende onderbouwd
hoe de toegangsweg geschikt gemaakt kan
worden voor het crematorium.
Noodzaak
Een bezwaar van de eisers was dat de gemeente onvoldoende onderbouwd heeft
waarom er binnen de gemeente Alkmaar
nergens anders een geschikte locatie zou
zijn voor een crematorium. De motivatie dat

voor deze locatie gekozen was vanwege
een ‘kwaliteitsimpuls’ voor het gebied,
oordeelde de rechter als onvoldoende onderbouwing als noodzaak om juist hier een
crematorium te bouwen.
Beschermde vleermuizen
Een paarverblijf van de beschermde Gewone Dwergvleermuis is in het huis bij extuincentrum De Hoef verstoord en vernietigd zonder dat daarbij de wettelijke procedure uit de Flora en Fauna wet doorlopen
is. Op voorhand gedeeltelijk slopen van het
pand om zo het broeden onmogelijk te maken had niet mogen gebeuren.
Hoger beroep
Het crematorium is ‘nog niet van de baan’.
Inmiddels heeft projectontwikkelaar Vrieshorst hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak bij de Raad van State.
Verschillende tekortkomingen vanuit de
gemeente zijn te ‘repareren’. Zo kan de
gemeenteraad gevraagd worden te kijken
naar de ingediende bezwaren en verzocht
worden een definitieve verklaring van geen
bezwaar af te geven. Ook kan de gemeente
alsnog onderzoek laten doen naar de noodzaak voor een crematorium juist op deze
specifieke locatie en niet ergens anders
binnen de gemeente mogelijk is.
Komend najaar wordt het planologisch herstel aangeboden aan de commissie/
raadsvergadering van de gemeenteraad.
Argument tegen crematorium
Feit is dat uit onafhankelijk onderzoek gebleken is dat er geen regionale behoefte is
voor een crematorium in de gemeente Alkmaar. Hier kunnen de gemeente en projectontwikkelaar niet zomaar omheen. De hele
uitspraak staat op internet en is te vinden
met onderstaande zoekopdracht:
ECLI:NL:RBNHO:2015:4393
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Milieubewust!
Duurzaamheid is belangrijk voor ons en
ons nageslacht. Het is daarom zaak bewust om te gaan met gebruik van energie
en afval.
Energiebewust
Steeds meer wijkbewoners blijken energiebewust. Zo komen er steeds meer zonnepanelen in de wijk en het is wachten op de
eerste zonneboilers en warmtepompen.
Nieuwe huizen zijn prima geïsoleerd en bij
oude huizen wordt steeds vaker het dak, de
vloer en de spouwmuur geïsoleerd. Bij bovenstaande maatregelen, vaak met subsidie
van de overheid, speelt natuurlijk ook de
eigen portemonnee een rol. We kopen
steeds meer A++ apparaten en vervangen de
buitenlampen door ‘solarlampen’ op zonneenergie. Er wordt minder fossiele brandstof
gebruikt met een hybride auto, plug-in hybride of geheel elektrische auto. Al heb ik
die laatste (nog) niet gezien in de wijk maar
dat is een kwestie van tijd.

Grof vuil wordt, na afspraak, tot 1 m3 gratis
opgehaald maar kun je ook zelf naar het
afvalbrengpunt aan de Kitmanstraat 26
brengen. Klein chemisch afval zoals batterijen en verfpotten of –kwasten wordt
steeds meer netjes gescheiden net als kleding en schoenen die zo een tweede leven
kunnen krijgen.
De laatste jaren is plasticscheiding sterk in
opkomst. Plastic is schadelijk voor het milieu maar kan gelukkig prima gerecycled
worden.
Plastic Metaal en Drankenkartons
Deze zomer is de gemeente begonnen met
‘PMD’ inzameling voor in de plastic bak.

Afvalscheiding
Sommige mensen gooien alles in de grijze
bak. Sommigen hebben ook een groene bak
maar gooien hun groente en fruit afval mét
een onafbreekbare plastic zak in de groene
bak. De meeste bewoners proberen hun
afval zo veel mogelijk op de juiste wijze te
scheiden voor recycling. Iets wat de duurzaamheid voor onze planeet voor ons en ons
nageslacht ten goede komt.
Gescheiden afvalstromen
De bekendste scheiding is die van glas, papier/karton en GFT (Groente, Fruit en Tuinafval). Respectievelijk voor in de glasbak
gescheiden op wit, bruin en groen glas; de
papiercontainer of af te geven voor het goede doel; en de bekende groene bak. Statiegeldflessen zijn inmiddels gewoongoed.

Plastic kan nu samen met metaal en drankenkartons in één bak aangeboden worden,
waarna de gemeente dit later weer scheidt.
Hoe dit scheiden in zijn werk gaat staat op
blz. 15.
Restafval
Om de week worden de grijze en groene
rolemmers geleegd en eenmaal per maand
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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
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de blauwe rolemmers (voor degenen die
deze hebben voor papier). De ondergrondse
containers worden regelmatig geleegd. Met
de komst van de PMD bak is er een probleem met het ‘restafval’ voor de grijze bak
ontstaan. Als je alles goed scheidt zou er als
restafval voor de grijze bak alleen maar
piepschuim, chipsverpakking met aluminium coating en doordrukstrips overblijven
(stadswerk072.nl/bewoners/afvalstromen).
Een wijkbewoonster heeft hierover terecht
vragen gesteld bij Stadswerk072. Zie onderstaand schrijven.

Oranje bak en plastic container
Al jaren is het een probleem dat in de gemeente Alkmaar er geen oranje bak of plastic ophaaldienst is (de ophaaldienst is er wel
voor de aan Alkmaar toegevoegde gemeentes).
Plastic vormt een groot gedeelte van het
huisafval. De oranje bak is in het verleden
voorgesteld maar hiervoor bleek geen animo te zijn bij de gemeente.
Een grote ergernis is dat de klep van de
plastic container in de milieustraat van winkel centrum De Hoef, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Haarlem, zéér smal uitgevoerd
is waardoor er alleen zeer kleine zakjes
doorheen kunnen. Ondanks de extra afvalscheiding door de gemeente zijn er verschillende praktische verbeteringen door te voeren.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>

Vragen over PMD
Sinds 15 juli moet ook voortaan PMD
(Plastic, Metaal en Drankenkartons) in de
plastic bak verzameld worden. Voor de grijze bak met restafval blijft er voor ons niets
over. Voorzieningen voor het ophalen van
PMD is er niet in Alkmaar, terwijl dat 80%
van het huishoudelijk afval betreft. De grijze bak blijft leeg, maar kan wel elke twee
weken aan de weg gezet worden.
Het zou een goed idee zijn om PMD te verzamelen in de grijze bak of om de mensen
een oranje bak (PMD bak) aan te bieden
die tweewekelijks aan de weg gezet kan
worden. Een oranje bak kan de grijze bak
vervangen. De 'restafval' is zo weinig dat
dit makkelijk eenmaal per maand weggebracht kan worden naar een ondergrondse
vuilcontainer in een milieustraat nabij winkelcentra. Nu moet je elke dag met tassen
PMD afval naar de milieustraat.
Augustus 2015
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Ingezonden artikel

Afvalverwerking
Blik verwerking
Blik wordt tot nu toe in veel vuilnisbedrijven magnetisch verwijderd, nadat de afval
van de vuilverbranding uit de oven is verwijderd op die manier, dus wil men blijkbaar een extra container bij de diverse winkelcentra uitsparen. Blik en plastic zijn vrij
makkelijk van elkaar te scheiden, dus alles
in één container of vuilniszak zal geen probleem zijn.
Men verwacht nu al van mij, dat ik met
kleine plastic zakjes bij de container in winkel centrum De Hoef kom, de klep is te

klein voor een grote plastic zak die normaal
voor het huisvuil wordt gebruikt. Vanaf 1
januari moeten de mensen betalen voor een
plastic zak bij een aankoop in een winkel,
dus zullen er minder kleine plastic zakjes
beschikbaar zijn om plastic in te zamelen.
Daarom brengt deze burger nu al vast zijn
grote grijze zak met plastic afval naar de
grote container bij de Aldi, maar wat als

straks ook bij die zelfde Aldi een ondergrondse afvalcontainer komt. Willen wij
echt de burger motiveren tot het gescheiden
afval (de firma van Ganzewinkel zegt, afval

is een grondstof) aanleveren, dan moet de
drempel daarvoor zo laag mogelijk zijn.
Niet ieder heeft het/ons milieu hoog in het
vaandel staan, maak het daarom zo makkelijk mogelijk om het afval eenvoudig te
kunnen deponeren in een container zo dicht
mogelijk bij zijn of haar woonhuis. Alkmaar heeft er de 'brains' voor, zegt Stadswerk.
Plastic verwerking
Het plastic wordt elektrostatisch verwijderd, blijft over de melk- en drankpakken.
Deze kunnen worden vermalen waardoor
karton en plastic van elkaar gescheiden
kunnen worden, karton wordt bijvoorbeeld
toiletpapier en plastic fabrieksgrondstof.
Daar plastic van aardolie wordt gemaakt is
het een te dure grondstof om te verbranden
en PVC (polyvinylchloride) heeft chloor als
afvalgas in de schoorsteen van de Huis Vuil
Centrale, dat uitgewassen moet worden
omdat het giftig is.
Blijkbaar zijn er tegenwoordig veel bedrijven die de taak van afvalscheiding graag
van de gemeente overnemen, want 'afval' is
een goedkope grondstof. De gemeente
hoeft dan niet te scheiden bij de vuilverbranding, dat scheelt energie.
Statiegeld op blikjes
Daarom is het beter dat er statiegeld op
blikjes wordt geheven. In Zweden zag ik
langs de weg, ogenschijnlijk zwerverachtige types deze blikjes verzamelen om een
paar centen, herstel Kronen, mee te verdienen. Prachtig toch, in een zo’n groot land
als Zweden, kan dat wel en in dit kleine
landje niet, omdat de producenten er niet
aan willen. Hopelijk gaan onze ogen eens
open, voor deze overdadige verspilling.
Dankzij de PVDA die de VVD erg omhelst,
komt helaas deze beslissing er niet door.
Dom en jammer, voor recycling is dat vele
extra werk en investeren wel waard.

Augustus 2015

Jan Oostingh
17

18

Augustus 2015

Groenwerkzaamheden
- Op minimaal 3, 4 juni en 30 juli werd
door Stadswerk medewerkers met haksels,
onkruid tussen de trottoir- en wandelpad
klinkers bewerkt in de Terborchlaan en
Weenixhof. Dit gebeurde ook op 5 augustus
dus na de zomerstorm, tegelijk met het ruimen van losse takken en met een stofzuiger
om bladeren te verzamelen.
- Op minimaal 25 juni en 18 augustus verwijderde een gemeentelijke bezemwagen in
de buurt ook het onkruid langs stoepranden
en granulaatsroken.
- Op 14 juli in de Bloemaertlaan gezien dat
het onkruid tussen klinker stoepen werd
aangepakt met een tractor met brander.
Kastanjes
Een groep kastanjebomen langs het westelijke wandelpad van de Hoevervaart, verspreid rond de brug achter Residence Hoevervaert, vertonen in hun bladeren veel
bruine plekken. Navraag leerde dat het om
de activiteiten gaat van de mineermot. Deze
larve van een nachtvlinder vreet zich een
weg door de bladeren heen die worden aangetast, als ook de aarde rondom de bomen.
Om erger te voorkomen zouden gevallen
bladeren moeten worden verwijderd zodat
verspreiding minder kans krijgt. Daar waar
regelmatig het gras wordt gemaaid en opgeruimd, tegelijk met bladeren, is besmetting

minder succesvol. Ter info, de gemeente
beheert ongeveer een duizend kastanjes.
Gaaf Groen
Op 4 juni 2015 ontvingen we bericht dat
een rechterlijke uitspraak van 2 juni 2015
de reeds door de gemeente verleende vergunning voor een Monuta crematorium,
ongedaan heeft gemaakt. Op blz. 7 vindt u
een uitgebreid verslag. Op het laatste moment besloot projectontwikkelaar Vrieshorst om in hoger beroep te gaan bij de
Raad van State. Totdat er duidelijkheid
bestaat, verblijft in voormalig tuincentrum
De Hoef, Meerweg 11, de Gaaf Groen

beurs & het pop up center. Meer info:
<www.gaafgroen.nl> of
<info@gaafgroen.nl> of telefoon 06 33.098.303. Aan een kerstdorp in de Egmondermeer wordt al gewerkt. Zie blz. 25.
De Alkenhorst/Schelfhoutlaan
- In een serie van deelname aan buitenlandse lunches eindigt de laatste middag op
woensdag 2 september met een Vietnamese
lunch ad € 7,50 inclusief koffie/thee, vanaf
11.30 uur. Opgave nodig.
- Burendag op zaterdag 26 september wordt
ook in 2015 georganiseerd in samenwerking met De Vleugels en WonenPlus.
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en bij de bevelhebber (oefening oordeel-/
besluitvoerming). Mochten er nog oefen
objecten zijn dan houdt de brandweer zich
graag aanbevolen

- In de serie ‘De wijk op reis’ presenteert
Martien J. de Bruijn op twee zondagmiddagen vanaf 14.00 uur een fotoserie over een
drie rivierencruise op de Donau, de Main en
de Rijn. Op 27 september is deel één om
14.00 uur en 29 november volgt deel twee.
Wilt u de wijk ook laten genieten van uw
foto’s, meldt u zich dan aan.
Tethart Haagstraat
Op maandag 15 juni en vanaf maandag 29
juni - begin juli oefende de Alkmaarse

brandweer respectievelijk ’s avonds en
overdag in het laatste leegstaande hoekpand
als huurwoning, waar het nagebootste scenario was een keukenbrandje. Omwonenden
waren op de hoogte gebracht. Oefeningen
werden gehouden door zowel het beroepscollege als de vrijwillige ploegen met maximaal vier brandweerauto’s. Bij een blusvoertuig gaat het om de chauffeur
(rijvaardigheid/stratenkennis/gebruik pomp)
terwijl bij de resterende/oefenende manschappen de juiste inschattingen belangrijk
zijn (veiligheid/risico’s/kennis rookafgifte)

Ontwiekte Geestmolen
Een goed begin is dat verzekeraars mondeling akkoord gaan met de herstelkosten van
de as en vier wieken. Het wachten is nu op
een schriftelijke beschikking vanuit de verzekeraars waarin wordt bevestigd dat de
gemeente deze kosten krijgt vergoed. Dit
betekent dat de molen in 2015 niet zal kunnen draaien want na de opdrachtverlening
kost het alleen al 2 - 3 maanden doorlooptijd om de as apart te laten gieten. Over het
aanbrengen van de vier wieken wordt qua
tijdsaanduiding nog geen melding gemaakt.
De molen is wel open tijdens het Monumentenweekend op zaterdag 12 september.
Winkelcentrum De Hoef
- Zaterdag 29 augustus vindt vanaf 10 uur
een Seniorendag plaats met thema stalletjes. Opgave via <588@petsplace.nl> of tel.
511 99 22.
- Na de ramkraak bij Cameraland op 28 mei
werden er vanaf de tweede helft juni 4 metalen paaltjes geplaatst langs de voorpui.

- De in mei omvergereden paaltjes aan de
noordkant van het winkelcentrum werden
in juni vervangen door een sterker type.
- Na ontvangst van de gemeentelijke huisaan-huis-brief van 18 juni 2015, van de
heer J. Wilschut, kon de evaluatie
(vragenlijst) over het gerenoveerde winkel-
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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
Ook open op
donderdagavond
Voor meer informatie
Kijk op:

www.praktijkdehoef.nl

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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centrum tot 1 augustus digitaal worden ingevuld. Hierna worden de resultaten verwerkt en voorgelegd aan het college van
Burgemeesters en Wethouders wat mogelijk
met conclusies en aanpassingen komt. Hopelijk volgen de genomen besluiten later.
- De Alkmaarse Courant meldde in augustus
dat er méér parkeerplaatsen moeten volgen
voor mobiel borstkanker onderzoek. Hopelijk doet winkelcentrum De Hoef na de renovatie ook weer mee, net zoals laatstelijk
voorjaar 2011.
De Hoef ZO
- Op 21 juni was er de jaarlijkse stratenrommelmarkt op vaderdag.
- In de Blauwe Boom, Bart van der Leckstraat 1, vinden film zondagmiddagen plaats
op: 20/9 The railway man, 18/10 Like father like son en 15/11 Nighttrain to Lisbon
van 14.00 - 16.00 uur en het Repair café
op zaterdag 29/8 en 26/9 van 13.00 - 15.30
uur.
- De oud papier acties van speeltuin de
Hoef, Mesdaglaan, vinden plaats op zaterdag 26/9 en 31/10.
- Op maandagavond 13 juli vond in De Alkenhorst een inloopspreekuur plaats over
het verloop van de regenwater ontkoppeling, fase 2. De organisatie was in handen
van de gemeente (Otto van der Wal & Robert Kuperus) en KWS (Sikke Dijkstra
<hoefplan@kws.nl>). Van de nog te voltooien straten lag een duidelijk overzicht
met uitleg per straat, klaar. Extra werkzaamheden waren ondergrondse gresbuizen
te vervangen door PVC buizen en de aanleg
van gootjes voor bestaande bomen. Tijdens
de bouwvakvakantie was KWS afwezig van
17 juli - 10 augustus. In het voltooide deel
van de Mesdaglaan voor de bungalows kunnen geen bomen worden geplant vanwege
ondergrondse infrastructuur. Enige maanden geleden werd een groenplan gepresenteerd waaruit omwonenden konden kiezen.
Misschien kunnen in deze inmiddels geëgaliseerde groenstroken in plaats van gras-

zaad, nu ‘bijenlinten’ worden aangelegd.
Een zwermend voorbeeld is de verhoogde
bloembakken in de Honthorstlaan, na afloop van de eerdere ontkoppeling aldaar.
- In juli kwamen verscheidene media berichten voorbij dat het leegstaande Ahrendgebouw, Picassolaan 201, begin 2015 werd
gekocht door Boatex Beheer/Amsterdam

ZO voor het realiseren van, voorlopig, 32
appartementen. Voor deze op maat woningen die qua maatvoering en afbouwmogelijkheden (casco) in varianten kunnen leiden tot scherpe aankoopprijzen, werd op 15
juli al een omgevingsvergunning aangevraagd. Hopelijk worden geluidsoverlast en
de Co2/fijnstof uitstoten - vooral rond de
stoplichten op de N9 voor optrekkend verkeer - afdoende geregeld.
- Begin augustus meldde de geschreven
pers dat het COA voor Asielzoekerscentrum Alkmaar (AZC), Picassolaan - evenals
in 2014 - tot 2016 in haar sporthal tijdelijk
40 extra asielzoekers wil onderbrengen. Dit
verzoek werd door Burgemeester en Wethouders gehonoreerd. Het gaat om mensen
die net in Nederland zijn en dus een asielaanvraag moeten indienen. Omwonenden
werden geïnformeerd. Het aantal huidige
bewoners bedraagt 440 en aanvullend
wordt dit tijdelijk 480.
- Afgelopen zomer werd een open dag gehouden in het AZC waarvan de KRO/
NCRV opnamen maakten.
- Op 11 juni werd door de politie een man
aangehouden die in het Breitnerhof zich in
een kast van een appartement had verstopt.
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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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Hij moest nog een gevangenisstraf uitzitten
van 324 dagen.
Bij de Bron
In juli organiseerde dit evangelisch gereformeerde kerkgenootschap uit de Willem
Buytewechstraat, kinderactiviteiten op de
trapveldjes van de Blankerhofweg en de
Cornelis Begastraat.
Honthorstlaan
De renovatie van de daken van twee van de
drie flatgebouwen is al enige maanden
gaande. Op 13 juli werden bij flatgebouw
Hoeverzicht met een hoge kraan dakplaten
opgehesen.
Glazenwasser drie-hoog
Op 12 augustus gezien rond het Weenixhof
een glazenwasser die vanaf de grond met
een uitschuifbare spuit tot en met driehoog
kon reiken. De ramen van de trappenhal
kregen een goede beurt dus kunnen bewoners nog beter naar buiten kijken.

BEM 450 JAAR
Het einde van de festiviteiten rond 450 jaar
drooglegging Berger- en Egmondermeerpolders is in zicht:
- Zaterdag
6 september Poldersafari
(leerlingen obs).
- Zaterdag 12/zondag 13 september
(monumentenweekend) Tour d’histoire:
rondgang musea/historische verenigingen.
- Zaterdag 19 september reünie oud polderbewoners, hoeve Zeldenrust, Egmondermeer 12, 16.00 uur. Kosten € 25 en opgave: <demaartenshoeve@live.nl>.
Hoogte negerende schilders
Op 29 juni bungelde in de zinderende zon
een verstelbare bak bovenaan de oostkant
van de gladde liftschacht van flatgebouw

Judith Leysterstraat. Hierin waren schilders
bezig om het appartementencomplex op te
knappen, in dit geval de trappenhal.
Cyber BV schouw
Op 3 juli was een schouwer met veiligheidshesje van Cyber BV/Bodegraven rond
De Vleugels bezig om, met een hand PC de
geobserveerde gegevens uit de fysieke buitenruimte te verwerken. Deze firma adviseert (semi) overheden, zorginstellingen,
nutsbedrijven en woningbouwverenigingen
over de buitenruimte op basis van een 34
puntenplan, merendeels Groenzaken zoals
heesters (kaal/oppervlakte/overgroei/
onkruid/afval). Hiervoor worden de CROW
-normen (kennisplatform Verkeer en Vervoer) gehanteerd en ging het om een 0Augustus 2015
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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

Fax 072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl

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

Van Everdingenstraat 42
1814 HA Alkmaar
Tel: 072-520 40 70
FysiotherapieElisabeth.nl
Specialisaties: Kaaktherapie
Kinderfysiotherapie, Manueeltherapie
Mimetherapie, Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie, Dry needling
Oefengroepen: COPD - Diabetes - Parkinson- Dikke maatjes - Obesitas
Fysiotherapie Elisabeth verzorgt sinds
november 2011 de manueel therapie bij
de Pofa. Mario Faro, beëdigd manueel
therapeut, is vanuit fysiotherapie Elisabeth op donderdag aanwezig in de Pofa.
26
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Psychosomatische fysiotherapie:
Ontspanningstherapie
Ademtherapie, Psycho-educatie
Algemene fysiotherapie
Haptotherapie
Manuele therapie
(in samenwerking met
fysiotherapie Elisabeth)
Oefengroepen:
Ontspanningstherapie
Slaaptraining, Time Out
Big Move

meting. Cyber BV werkte in opdracht van
de gemeente Alkmaar om de hele (fusie)
gemeente te beoordelen en dacht hiervoor
twee weken nodig te hebben.
De Meent
De buitenruimte rond dit te verbouwen
sportcomplex worden opnieuw ingericht en
is in oktober gereed. Tijdens de werkzaamheden wordt de T-kruising Terborchlaan/
Hoeverweg afgesloten en het verkeer omgeleid, aangegeven door borden. De ijsbaan
opent hier op 10 oktober 2015.
Terborchlaan
Vrijdag 24 juli laat in de avond was het een
geschreeuw en getrek aan het begin van de
Terborchlaan. Een dwars over de weg geparkeerde witte bestelauto van een beveiligingsbedrijf uit Alkmaar-Noord was zichtbaar. De beveiliger werd bedreigd en had
intussen zelf al de politie gebeld die toen ter
plaatse was. De buitenlandse aanvaller(s)
die tegen de grond werd(en) gedrukt liet(en)
vocaal duidelijk van zich horen terwijl toestromende omwonenden werd geroepen om
te verdwijnen.
JOL Hoefplan
In de eerste helft van augustus vond in de
Egmonderhout het jaarlijkse JOL kamp
voor de schooljeugd plaats.
De Hoef XL
Volgens plan zou dit bouwproject van 35
royale eengezinswoningen aan de Jan de
Heemstraat in september van start moeten
gaan.
Susanna E. Kropf
< redactie@geestmolen.nl>

Wilt u iets betekenen voor uw wijk?
Meld u aan als vrijwilliger voor het
Huis van de Wijk De Alkenhorst
We zoeken gastheren,
gastvrouwen
en bestuursleden

Gaaf Groen Pop Up
Center in Alkmaar
Op zondag 30 augustus opent het Gaaf
Groen Pop Up Center in Alkmaar. Verschillende bijzondere bedrijven bij elkaar maken het tot een inspirerende plek
om naartoe te gaan!

K

om ruiken aan de biologisch geteelde
kruiden, neem zaden mee voor in de
tuin, drink een kopje koffie terwijl de kinderen heerlijk spelen, pas die leuke tweedehands broek, voel even aan dat zachte schapenvachtje en ga even proef zitten op die
kekke jaren vijftig bank!
Iedere maand zijn er weer verschillende
ondernemers die hun producten tentoonstellen en verkopen. Ze kunnen u informeren
en zijn in voor een gezellig praatje. Allemaal bijzondere bedrijven met hart voor
wat ze doen en 100% achter hun product
staan. Laat je inspireren, kom ervaren, voelen, ruiken en proeven! Op zondag 30 augustus vindt de opening plaats van het Pop
Up Center. Ook zal deze dag hier de Gaaf
Groen beurs plaatsvinden. Naast de verschillende bedrijven die binnen het centrum
voor langere tijd een plekje hebben,
zullen er deze dag ook veel kramen en
stands aanwezig zijn met andere inspirerende ondernemers, lezingen, workshops en
(kinder)activiteiten. Iedereen is van harte
welkom om te komen, de entree is gratis!
Het Pop Up Center en de beurs zullen deze
dag geopend zijn van 11.00 tot 17.00 uur.
(Doe groen en kom op de fiets!) Daarna is
het Pop Up Center iedere woensdag t/m
zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Adres: Meerweg 11 in Alkmaar (voormalig
tuincentrum De Hoef).
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Bea Möllers en Lisa Nieuwenhuis
<www.gaafgroen.nl>, 06 33 098 303
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Nieuws van
De Alkenhorst
WonenPlus en De Alkenhorst hele zomer
geopend
Loop gerust eens binnen in het huis van de
wijk De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4 en
laat u informeren over wat er allemaal te
doen is aan activiteiten
<www.dealkenhorst.nl> of over (buren)hulp
aan huis via WonenPlus <www.wonenplusalkmaar.nl>. Wij zijn binnen onze openingstijden de hele zomer gewoon geopend.
Ieder kwartaal zijn er wisselende exposities.
Tot 1 oktober tonen twee kunstenaars hun
werk. Mona Leek. Haar werk is figuratief
en kleurrijk. Haar passie ligt bij
het schilderen van landschappen. Vooral de
Waddeneilanden en de Noordzee hebben
haar voorkeur. Dirk Boerman. In zijn
schilderijen zijn favoriete onderwerpen,
namelijk: Hollandse landschappen met
mooie luchten en dieren. Ook de zee inspireert hem en daarom houdt hij erg van de
Haagse School. Dit is terug te vinden in zijn
schilderijen.
Burendag
Burendag bestaat tien jaar en is het jaarlijks
terugkerend feest van het Oranjefonds en
Douwe Egberts. Het huis van de wijk De
Alkenhorst, Zorgcentrum De Vleugels en
Wonenplus Alkmaar organiseren op zater-

dag 26 september van 11.00 tot 16.00 uur
een Buren Braderie.
Kom ook staan met een tafel (€ 5,00 incl. 2
consumptiebonnen) op de burenbraderie
met rommel-, hobby-, kunstartikelen om
te exposeren, om hapjes te verkopen, om
spelletjes te doen voor de jeugd, om een
ambacht of je hobby te demonstreren. Bij
mooi weer buiten, bij slecht weer binnen.
Deelnemen? Vraag naar het inschrijfformulier bij De Vleugels of de Alkenhorst.
WonenPlus hulp geboden en gevraagd
Bij WonenPlus kunnen zelfstandig wonende ouderen en/of jongeren met een beperking of een chronische ziekte hulp vragen.
WonenPlus is actief voor heel Alkmaar en
heeft haar kantoor in De Hoef. Wij hebben
plek voor vrijwilligers. Zoals bij de meest
aangevraagde hulpvraag: het opknappen
van tuinen. Maar ook voor Samen Winkelen (zie foto) vragen wij vrijwilligers (met
auto) en voor het doen van boodschappen
of het rijden op de Boodschappenbus. Lijkt
dit u leuk om te doen? Neem dan contact op
met Ilonka Preenen, vrijwilligerscoördinator, 072-511 33 85 of
<i.preenen@wonenplusalkmaar.nl>.
Heeft u zelf (buren)hulp nodig? Kom langs
bij WonenPlus in De Alkenhorst aan de
Schelfhoutlaan 4 of bel met 072-512 27 11.
Wij zijn geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30
tot 16.00 uur.
Inge Zoet
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Wijkkerk Pius X

W

ij kijken met veel genoegen terug op
de Kerkennacht van 19 juni. Leerlingen van kbs De Driemaster leverden een
kleurplaat in van een glas-in-loodraam van
de Pius X kerk. Architect Maarten Min gaf
uitleg.
-Op zondag 23 augustus werd in de wijkkerk het patroonsfeest van de Heilige Pius
X gevierd.
-De wijkkerk blijft voor vijf jaar weer open.
-Pater Mario van de congregatie van het
Mensgeworden Woord verlaat de wijkkerk
Pius X per 1 september. Een maand later
komen voor het pastoraat pater Tristan,
provinciaal van de congregatie voor NoordEuropa en pater Ruben. Zij nemen hun intrek in de pastorie aan de Nassaulaan 4.
Film in de Pius X,
woensdagmiddag 30 september
Op 30 september zal de filmgroep de film
getiteld Kenau laten zien. Met een terugblik
op Kaeskoppenstad en Alkmaars Ontzet
van 8 oktober in het vooruitzicht past de
film Kenau, Haarlem in 1572. Het moet
gezegd worden dat er in deze film wreedheden en barbarij voorkomt.
Wij hopen ook in dit nieuwe seizoen op een
goede belangstelling voor de filmmiddagen.
De volgende data zijn vastgelegd:
woensdag 28 oktober: The Help
woensdag 25 november: dr. Zhivago

Ontvangst vanaf 13.45 uur met koffie/thee
Entrée: € 3,00, Aanvang film: 14.00 uur
Plaats: wijkkerk Pius X,
Ingang : Blanckerhofweg 15
Yvonne de Weerdt

De Vrijheidskerk

O

p zondag 4 oktober denken we speciaal aan de dieren. Ook in de Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2, doen we dat.
De kerkdienst zal geheel in het teken van
Dierendag staan. Voorganger: Ds. D.P.
Jans.
Tijdstip: 10.00 uur. Na de dienst kan er onder het genot van een kopje koffie nog nagepraat worden.
Op woensdag 7 oktober zal, eveneens in het
teken van Dierendag, een lezing gehouden
worden getiteld 'Jacht en wetgeving'.
Spreker: de heer H. Niesen van Stichting De
Faunabescherming. Plaats: zaal 6 van de
Vrijheidskerk. Tijdstip 19.30 uur.
Bij beide gelegenheden nodigen wij een
ieder uit aanwezig te zijn! Gelovig, nietgelovig, anders-gelovig, u bent van harte
welkom!
Wilt u meer informatie? Belt u gerust naar:
tel. 072-511 06 17 of mail naar
<boerveenrvawl@chello.nl> .
Ingvild van den Bos

Dichtbij……het verst!

Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
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Nieuws van
De Vleugels

Molenwiekje
Tijdens het 100e Wereldcongres

Happy Hour: In De Vleugels wordt er een
keer in de maand op een zaterdag een Happy Hour gehouden in de grote zaal van
16.00 – 17.30 uur; alle drankjes en snacks
zijn dan slechts € 1,-- ! Zaterdag 19 september, 17 oktober, 14 november

ESPERANTO
in juli in Lille Frankrijk,
spraken meer dan 2500 deelnemers
uit 82 landen de taal Esperanto. Zonder
tolken!
Praat u mee?
Kijk op: www.Lernu.net.

Nationale Burendag - Buren Braderie:
Ook dit jaar gaan we de Nationale Burendag weer vieren met onze buren WonenPlus
en de Alkenhorst op zaterdag 26 september,
tussen 11.00 en 16.00 uur. Vind u het leuk
om met een tafeltje te staan? Vult u dan het
formulier in bij de Alkenhorst of bij De
Vleugels voor 10 september.
www.gradavanwelzen.nl
Samen Verder optredens: De Samen Verder-optredens beginnen weer in september.
Elke eerste zaterdag van de maand kunt u
een geweldig optreden zien in de grote zaal
(zonder Cirkelpas € 5,-- entree inclusief
consumptie, met Cirkelpas € 2.50).
Het programma duurt van 14.00 tot 16.15
uur.
- 5 september: het koor Crescendo
- 3 oktober: zangeres Joke Oud
- 7 november: de Midway Singers
Nieuws van de Keuken: In het restaurant
van De Vleugels is elke middag gelegenheid om een warme maaltijd te gebruiken.
De kosten zijn € 6,35 per maaltijd. Tussen
12.00 en 13.30 uur.
Het Keukenteam verzorgt ook maandelijkse
themabuffetten, reserveren hiervoor is
noodzakelijk. Op 10 september is er het
Mosselbuffet, op 22 september het Wildbuffet en op 12 november het Hollands Buffet.
Prijs € 18,75, met Cirkelpas € 17,50.

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

Gertruud Bakker
Augustus 2015

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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Gijzelende giganten

D

e razende zomerstorm van zaterdagmiddag 25 juli 2015 heeft landelijk
véél schade berokkend. In De Hoef is dit
nog steeds zichtbaar:
- Hoevervaart, tot diep in augustus bleef
van het zuidelijk deel naast de twee laatste
bruggen, het water gestremd door twee
hoge ontwortelde bomen en vele losse takken. Bootjes bestuurders leerden voorzichtig al klunend zich hier doorheen een weg
te banen. Snelheidsduivels die als dank
deinende ecologische oevers achter zich
laten, moesten zich nog even inhouden.
- Het westelijke wandelpad ter hoogte van
Van der Astpad, werd gesperd door een
volwassen afgeknapte iep. Zie boven op
blz. 31.
- Willem Kalfstraat, op 28 juli werden van
drie hoge populieren alle takken afgezaagd.
Deze waren al terecht gekomen op de daken van de studentenflats. Drie stabielere
populieren bleven ongemoeid staan voor
de resterende studentenflats.

Willem Kalfstraat

- Bloemaertlaan, langs het wandelpad bij
het Lievenshof en Porcellishof blijven bij
twee verschillende lindebomen diverse geknakte takken, in de wind te bungelend. Bij
een volgende storm is het misschien wel
raak?
Blanckerhofweg, aan de westkant van het
Texaco tankstation viel een volwassen eikenboom om, waarvan het topje op het dak
belandde. De versperder werd intussen in
stukken gezaagd.
Binnen een week werden diverse blokkades
soms al opgeheven. Rechts volgt een fotoreportage van deze zomerstorm.
Susanna E. Kropf
< redactie@geestmolen.nl>
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Een treurig gezicht: een wiekloze molen onder een takloze Iep (foto: Susanna E. Kropf)

Texaco tankstation

Langs de Hoevervaart
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Activiteiten in
De Alkenhorst
Bewegen met een beperking: 10 sept. , 1
okt., 22 okt. , 12 nov. en 3 december. Toegang gratis. Van 14.00 tot 14.45 uur.
Klaar mee / loop mee: Elke maandagochtend van 9.30 – 11.00 uur
Tevens dinsdagavond van 18.30 tot 20.00
uur. Eerste keer gratis . Daarna € 2,-- per
keer inclusief sapje en zaalhuur.
Startpunt in de Alkenhorst. Mail voor informatie <Jolanda0809@hotmail.com> of 06
-226 047 89
Biodanza: Woensdag van 17.00 tot 18.30
uur. Het leven in het nu.
<www.biodanzametmarleen.nl>
Klaverjassen
Iedere woensdagmiddag vanaf 13.30 uur.
U kunt zich ook opgeven om het te leren.
Tijdens het koffie uurtje in de morgen:
Knutselen, handwerken , kaarten versieren.
Binnenkort:
Little high tea
I.V. N. lezing/wandeling
De laatste zomerlunch: Thais. Woensdag 2
september van 11.30 tot 13.30 uur.
Loopt u eens binnen voor een heerlijk kopje
koffie en voor meer informatie
Anke Krätzschmar

Multiple Sclerose, aan
de buitenkant zie je
vaak niks
17.000 Nederlanders hebben Multiple
Sclerose (MS). Aan de buitenkant zie je
in veel gevallen niks. Toch hebben zij er
dagelijks last van.
“Ze zien niets aan me, dus ik ben niet ziek.”
Een groot probleem voor veel mensen met
Multiple Sclerose. Waarom kan je soms
prima lopen en maak je de andere dag gebruik van een scootmobiel? Heb je de ene
dag energie voor de dagelijkse dingen en de
andere dag kan er bijna niks? Het is voor
veel mensen niet te begrijpen. “Dat mensen
zeggen dat je je aanstelt doet veel pijn”
Van 23 t/m 28 november zetten vele partners, kinderen en familieleden zich in tijdens de collecteweek van het Nationaal MS
Fonds. Zij erkennen en herkennen de symptomen zoals gezichtsverlies, uitval aan armen en benen en zetten zich in om MS een
gezicht te geven. Ook heel veel mensen met
MS doen mee met de collecteweek. Echter,
we kunnen ons gezicht nog lang niet bij alle
huizen laten zien. We zoeken nog meer
mensen die MS een gezicht willen geven.
Heb je twee uurtjes de tijd en wil je in jouw
eigen buurt meer bekendheid geven aan
MS? Meld je aan als collectant en help mee.
Kijk voor meer informatie op
<www.nationaalmsfonds.nl>
Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden aan onderzoek (voor een beter
leven nu én een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting. Een donatie
wordt bijzonder gewaardeerd: giro 5057 te
Maassluis (NL92 INGB 0000 0050 57).
Pamela Zaat
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Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
Veilig Thuis NHN (meldpunt kindermishandeling en huislijk geweld): tel. 0800-2000
Alarm/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
Blijf van m’n lijf/Oranjehuis: tel. 562 51 25.
Brandweer: als elke seconde telt, alarmnummer: 112. Zaken zonder spoed tel. 567 50 10
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, 515 00 85
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. Spoedgevallen buiten openingstijden tel. 518 06 18
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>

Stichting De Bemiddelingskamer
tel. 06-243 681 53
<info@debemiddelingskamer.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 wo.
8.45-18.00, do. t/m vr. 8.45-19.00, za. 8.4518.00, tel. 512 18 24.
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: Annemiek Benjamin, Nelleke Kool, tel. 072-548 81 72, Guido Schipper tel.
548 86 93. Spreekuur Honthorstlaan 436, ma
9.00-10.00, do. 9.00-10.00. <zuid@alkmaar.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
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Rens Kleverlaan, Bloemaertlaan 182
Susanna E. Kropf, Weenixhof 47
• De Feestmolen
Astrid van der Hel, Honthorstlaan 18
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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