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Beste buurtbewoners van De Hoef
‘Geestmolen’
e kijken terug op een geslaagde Algemene Leden Vergadering van 15
maart 2016, bij uitzondering gehouden in
De Alkenhorst. Een groep van drie en twintig geïnteresseerde wijkbewoners was aanwezig. Er werd veel informatie gegeven
door het bestuur en andere vrijwilligers,
veel vragen werden beantwoord en ging
iedereen tevreden naar huis. Verderop in
ons blad vindt u een uitgebreid verslag van
de bijeenkomst.

W

Informatieborden
Intussen is het reeds eerder aangekondigde
grote informatiebord bij het speeltuintje
nabij de Willem Hedastraat, dat sneuvelde

tijdens de zomerstorm van 2015, vervangen
door een nieuw en nog mooier en groter
bord. Het nieuwe bord zal ook plaats bieden aan berichten van andere noncommerciële organisaties binnen onze wijk.
Lidmaatschap
Tijdens de ALV werd bepaald dat het lidmaatschap van € 7.50 ook voor 2017 zou
gelden. Heeft u nog geen gevolg gegeven
aan de uitnodiging van onze penningmeester om deze bijdrage te voldoen, dan graag
alsnog € 7.50 storten op bankrekening
6

NL93 RABO 0376 4995 16. Het zou nog
meer wijk betrokken aanvoelen als nietleden óók lid zouden willen worden.
Rabobank fietssponsortocht
Wilt u op een andere, nog aangenamere
manier, ons Buurtoverleg financieel helpen,
dan kunt u zich nog opgeven via
<redactie@geestmolen.nl> voor de jaarlijkse Rabobank fietssponsortocht die dit jaar
op zaterdag 11 juni plaats vindt. Zo'n tien
leden, wijkbewoners en vrienden maken er
jaarlijks een feestje van, waarbij De Feestmolen zorgt voor een heerlijke lunch onderweg.
Duurzaamheid
Enveloppen met aluminium kan ik nog regelmatig vinden in mijn brievenbus. Allen
hartelijk bedankt! Het is jammer dat we de
jongere bewoners van onze wijk nog niet
kunnen motiveren om de vele ‘blikjes’ van
de energiedrankjes te sparen. Af en toe rij ik
op de fiets de wijk rond om de aluminium
drankcontainertjes op te rapen.
Groen
De drie verhoogde perken bij de entrees van
de flats aan de Honthorstlaan staan al bijna
in bloei. De ruim honderd nieuw geplante
boompjes zien er veelbelovend uit. Uitzondering zijn twee dode bomen langs de Terborchlaan en een paar boompjes langs de
Bloemaertlaan en de Honthorstlaan, die het
maar matig doen. De negentig solitaire
heesters doen het ook wat minder goed
maar dat komt misschien nog. Klachten
blijven aanhouden over het ´teveel´ aan
groen op de stoepen en straten. Branders
helpen hier maar tijdelijk.
De speeltuin en trapveldje langs de
Honthorstlaan zijn nog steeds immens po-
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pulair. Zo in trek, dat de witte strepen op
het voetbalveldje regelmatig terug geplakt
moeten worden.

Moestuin huren?
Ons moeder en kind beeldje, beschadigd
tijdens oud en nieuw, is door de maker,
mevrouw van Veen, weer in ere hersteld,
zelfs met een nieuw kleurtje. Hartelijk bedankt Riet.

Ben jij op zoek naar een moestuin
waar je op eigen wijze kunt
tuinieren?
In een ontspannen sfeer, met
respect voor de natuur,
planten en dieren.
Kijk dan op:
www.atvdemeerweg.nl
en mail naar:
ikwileenmoestuin@atvdemeerweg.nl

Ook de wipkip, gebroken tijdens dezelfde
nacht, is dank zij de gemeente weer helemaal zoals van ouds en wordt vooral door
de kleintjes zeer gewaardeerd.
Website: <www.geestmolen.nl>
De website wordt door webmaster Piet Aay
regelmatig voorzien van nieuwtjes over
onze wijk. Ook vindt u daar elke paar weken een nieuwe stelling waar u op kunt reageren.
Hoewel het aan bezoekers van de website
niet ontbreekt (ruim 3000 hits per maand)
zouden we graag zien dat er meer deel
wordt genomen aan onze enquêtes.
Een fijne zomer gewenst.
Martien de Bruijn
Mei 2016
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Buitenruimte
De Hoef XL
De nieuwbouw vordert gestaag en het is
zaak de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten.
In het ‘conceptplan’, waarbij de herinrichting van de Jan de Heemstraat geïntegreerd is, zijn de plannen voorgelegd.

O

p 15 april 2016 was er overleg tussen
onder andere het Buurtoverleg en de
gemeente onder leiding van de bestuursadviseur van de wethouder. Achter de schermen bleek hard doorgewerkt te zijn en er
kon een conceptplan voorgelegd worden
dat aan alle eisen voldeed.
Er was lang geen reactie vanuit de gemeente geweest. Aangegeven werd dat gewacht
werd op financiële middelen om de herinrichting van de Jan de Heemstraat te kunnen bekostigen. Inrichting van de buitenruimte is onlosmakelijk verbonden met de
herinrichting van de Jan de Heemstraat (zie
bladzijde 9)
Presentatie
De presentatie in De Alkenhorst op 11/5
was voor direct omwonenden en werd druk
bezocht. Er waren met name veel toekomstige bewoners van het nieuwbouwplan ‘De
Hoef XL’. Er waren veel vragen die uiteenliepen van ‘kan de speelvoorziening verplaatst worden’, ‘wat kan er gedaan worden
tegen hondenpoep’ tot ‘wat is een wadi’.
Fietspad en calamiteitenweg
Het fietspad is definitief uit de plannen
gehaald. Nieuw is de zogenaamde ‘calamiteitenweg’. Dit is een (verplichte) verharde
weg voor brandweer en hulpdiensten om bij
calamiteiten bij de huizen te kunnen komen. De zijkant van de weg is voorzien van
‘grasplaten’, een verharding met openingen
waartussen gras kan groeien.
8

Speelveldje Bosschaertpad
De speeltoestellen werden in overleg met de
VVE Meidoorn aangeschaft en de gemeente
heeft verzekerd dat alles terugkomt. De
wipkip en schommel komen terug maar
voor het ‘piratenschip' was geen plaats
meer. In het conceptplan is deze verplaatst
naar het Claeszpad ter hoogte van de
‘Kleine Kerf’ bij de Hoevervaart.
Hoogteverschillen
Het voetpad langs de huizen wordt op gelijke hoogte doorgetrokken. De verhoging van
de weg zal niet verder doorgetrokken worden. Bij de kruising met het Fritz Conijntunneltje is geen verlaging maar een verhoging gepland om de snelheid in de Jan de
Heemstraat eruit te halen.
Voorstellen Buurtoverleg
Het Buurtoverleg is verheugd met de plannen maar heeft desalniettemin enkele verbetervoorstellen.
Molenpad
Nu het fietspad niet doorgaat is er mogelijk
ruimte voor het ‘Molenpad’ zoals aangegeven in onder andere het bestemmingsplan
van 1958. Er is door het Buurtoverleg een
hernieuwd verzoek gedaan het voetpad te
herdopen tot het Molenpad. De gemeente
heeft aangegeven te onderzoeken of dit mogelijk is.
Calamiteitenweg
Het voorstel is de ingang van de calamiteitenweg, die vanaf de Jan de Heemstraat
parallel aan het Claeszpad loopt tot de Hoevervaart, te verleggen naar de Bloemaertlaan met terugkeer van een, verwijderbare,
anti-fietssluis (zie punt 1 van tekening).
Hierdoor
ontstaat
de
gewenste
‘wegverharding’ voor ouderen op dit stukje
en kan het grijze tegelpad vervallen. Mogelijk kunnen enkele tientallen meters van de
calamiteitenweg aan de oostzijde komen te
vervallen en ontstaat ruimte voor meer
groen waarmee de ecologische verbindings-
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zone versterkt kan worden zoals aangegeven is in de Nota van Uitgangspunten. Door
verplaatsing van de inrit ontstaat ruimte
voor één of twee extra parkeerplaatsen aan
de Jan de Heemstraat en wordt eventueel
ongewenst fiets en scooterverkeer over de
calamiteitenweg langs de Kleine Kerf naar
de Bloemaertlaan voorkomen
Piratenschip
Het voorstel is het stukje schuine looppad
van de Jan de Heemstraat naar de calamiteitenweg op te heffen (zie punt 3). Hierdoor
ontstaat ruimte voor het ‘Piratenschip’ dat
hier beter op zijn plaats is (zeker als de ingang van de calamiteitenweg aan de Bloemaertlaan komt). Tussen het voetpad en het
gras kan een hekje, al dan niet voorzien van
een haagje, geplaatst kunnen worden om dit
gebied af te schermen.

Resultaten inloop
Een toekomstige bewoner langs het Van
der Astpad heeft direct al een toezegging
geregeld: er komen twee paaltjes ‘verboden
uitlaatgebied voor honden’. De voorkeur
gaat uit naar een paaltje bij elke ingang,
maar de gemeentelijke gebiedsconsulente
gaf aan dat daar vanuit háár budget geen
geld voor was. Mogelijk kan het Buurtoverleg nog iets betekenen.
De vier wadi’s worden iets minder diep:
ongeveer vijftig cm. Daarnaast waren er
opmerkingen en adviezen zoals: haagjes
plaatsen tegen persrioolgemaal, meer
groen, voorrangsborden plaatsen bij de De
Vliegerstraat en parkeervakken aanbrengen
(bleek al geregeld te zijn).
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>

Voorstel Buurtoverleg: verplaatsen ingang calamiteitenweg, verplaatsen speeltoestel
Mei 2016
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Herinrichting
Jan de Heemstraat
De Jan de Heemstraat is een belangrijke
verkeersader voor fietsers en bestemmingsverkeer. Daarnaast moet het voorzien in de vereiste parkeernormen. De
gemeente heeft op 11 mei 2016 een conceptplan voorgelegd om alle knelpunten
op te kunnen lossen.

B

ij deze presentatie in De Alkenhorst is
de herinrichting Jan de Heemstraat /
inrichting buitenruimte De Hoef XL door de
gemeente voorgelegd aan de buurtbewoners
en instanties die gevestigd zijn rond de Jan
de Heemstraat. Omdat beide plannen met
elkaar verweven zijn is gekozen voor een
integrale aanpak. Het opstellen van het conceptplan was, gegeven alle achterliggende
eisen en wensen, bepaald geen sinecure. De
gemeente heeft een weloverwogen en goed
plan voorgelegd.
Geschiedenis
Voorheen was de Jan de Heemstraat een
autoluwe tweerichtingsverkeer weg van
zeven meter breed. Breed genoeg voor incidenteel vrachtverkeer, de bezoekers van de
bedrijfjes die hier toentertijd gevestigd waren en het vele schoolgaande fietsverkeer.
De bedrijven, de MTS, de dependance van
het Jan van Scorel College met bijbehorende gymzaal en sportvelden hebben inmiddels plaatsgemaakt voor woningbouw, zo’n
vier honderd veertig huizen en appartementen. Hierdoor is het autoverkeer toegenomen. De weg is versmald en vanaf de
Bloemaertlaan tot ter hoogte van Het Heem
ingericht voor éénrichtingsverkeer. Daarnaast moesten er extra parkeerplaatsen komen om via dubbelgebruik aan de vereiste
parkeernormen te kunnen voldoen voor de
appartementen aan de De Vliegerstraat en
de komst van ‘Medisch Centrum De Hoef.

Onrustig
Door de versmalling en aanleg van schuine
parkeerplaatsen is er, met name tussen het
smalste gedeelte tussen de Fritz Conijntunnel en de Bloemaertlaan, een onrustig verkeersbeeld van auto’s enerzijds en bromfietsers en fietsers in twee richtingen anderzijds ontstaan. Bij de Bloemaertlaan, waar
fietsers en scooters de ‘punaise’ proberen te
vermijden,
zijn
regelmatig
‘bijnaongelukken’ omdat iedereen over tachtig
cm wegbreedte de binnenbocht probeert te
nemen. Als er dan ook nog autoverkeer,
tegen de rijrichting in, uit de Jan de Heemstraat de Bloemaertlaan opkomt gaat het
vaak, door abrupt remmen en acuut uitwijken, nog maar net goed. Het is wachten
totdat het een keer fout gaat.
De schuine parkeervakken zijn overdags
allemaal continu bezet. Zicht bij het uitparkeren is hierdoor beperkt waardoor fietsers
en scooters, die uit twee richtingen komen,
moet remmen of uit moet wijken. Dit geldt
ook voor auto’s, zeker als deze onverwachts tegen de rijrichting in rijden.
Parkeren
Er is een grote parkeerdruk vanwege het
dubbelgebruik van de parkeerplaatsen door
bewoners van de De Vliegerstraat en de
bedrijven aan de De Vliegerstraat (Tjarda,
Pofa, Medisch Centrum De Hoef). Er zijn,
gegeven de uitspraak van de Raad van State, wel een minimum aantal parkeerplaatsen
voor dubbelgebruik vereist. Van de zeventien verplichte parkeervakken zijn er tien
aangelegd en zou de rest meegenomen worden bij de herbestrating, na afronding van
alle woningbouw.
Langsparkeren
Opheffen van het schuinparkeren geeft een
rustiger en veiliger verkeersbeeld en is
daarom wenselijk. Het conceptplan voorziet
in de aanleg van alle vereiste parkeerplaatsen ook voor de compensatie van één par-
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keerplaats aan de Bloemaertlaan, één bij het
persgemaal aan de Jan de Heemstraat, die
komen te vervallen. Indien mogelijk is extra parkeergelegenheid wenselijk mits dit
niet het doorgaande fietsverkeer belemmert
of onveiliger maakt (zie bladzijde 6).
Eén of tweerichting?
Langsparkeren vergt ongeveer twee meter
ruimte, inclusief uitstekende spiegels en
vijf tot tien cm parkeren vanaf de stoeprand. Hierdoor blijft er effectief ongeveer
4,60 m over voor het fiets- en autoverkeer.
Aan de Bloemaertlaan wordt ‘verhoogd’
geparkeerd en is, ondanks de breedte van
4,80 meter, vaak al erg weinig ruimte voor
het fietsverkeer in combinatie met vrachtverkeer of auto’s.
De Jan de Heemstraat is vanwege haaksparkeren ten noorden van de Fritz Conijntunnel breder, wat een rustiger en veiliger verkeersbeeld geeft voor fietsers dan ten zuiden van de tunnel. Bij tweerichtingsverkeer
van de Jan de Heemstraat wordt gevreesd
dat er (te) weinig ruimte overblijft voor het
verkeer dat gebruik maakt van de drukke
doorgaande fietsroutes die hier doorheen
lopen met vierduizend tot vijfduizend fietsbewegingen per etmaal. Omdat er aan beide
kanten in beide richtingen geparkeerd kan
worden kunnen onoverzichtelijke situaties
ontstaan.
Gegeven het intensieve fietsverkeer, zeker
met de toename aan scooters, gaat de voorkeur van de werkgroep Verkeer en Veiligheid daarom niet uit naar tweerichtingsverkeer.
Voorstel
Het verbetervoorstel is dan ook handhaving
van het éénrichtingsverkeer: parkeren één
kant op; zonder versmalling van de weg
vanwege het vele fietsverkeer; inrichten als
fietsstraat tot aan de inrit van de parkeergarages van DeHoefXL,voorbij de Fritz Conijntunnel.
12

voorstel Buurtoverleg inclusief
één extra parkeerplaats

De werkgroep denkt dat dit recht doet aan
het intensieve fietsverkeer en het verkeersbeeld en de veiligheid ten goede komt.
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Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>

Open huis tweede
AZC Robonsbosweg
Op het laatste nippertje toch nog een publieke oproep in de krant om het pas verbouwde tweede Asielzoekerscentrum aan
de Robonsbosweg 1, op maandag 9 mei
2016 te kunnen bezichtigen. Het schitterende weer moet de op lange lijsten met
ingeschreven bezoekers, die rijen dik
voor de receptiebalie staan om hun legitimatiebewijzen te tonen, extra hebben
gelokt. Daarna op de bovenste verdieping
een kopje/limonade met cake en even het
niet alledaagse uitzicht bewonderen,
voordat de benedenwaartse bezichtiging
begint.

H

ven, met consumptie in de hand. Op deze
verdieping wordt omgeroepen - naar keuze
- een rondleiding òf op eigen initiatief het
gebouw bekijken. Op weg naar de vijfde
verdieping hangen op een bulletin bord ’Zo
is het leven in een AZC’ foto’s met ervaringen van elders, zoals in Musselkanaal. Eén
verhaal trekt de aandacht en betreft de doelgroep asielzoekers die geen Engels spreken.
In zo’n geval moet een pictogram met kruis
er doorheen van een poepende man het
verbod aangeven dat het niet geoorloofd is
om te ‘Poepen boven het doucheputje’. Als

et voormalige belastingkantoor is tijdens het ‘open huis’ nog zonder asielToilet- en doucheblok
je gewend bent om dat in een gat in de
grond te doen is bovenstaande impuls niet
zo vreemd.

zoekers, maar vandaag bevolkt met bezoekers en COA-medewerkers (Centrale Orgaan opvang Asielzoekers). Vanuit de recreatiezaal naar het aansluitende dakterras
op de zesde etage is het verrassend verblij-

Woon-/slaapvertrekken
Op de verschillende etages gaan alle nietgesloten deuren open om de woon-/
slaapvertrekken en andere faciliteiten te
bekijken. Voor zover zichtbaar variëren de
kamers van drie t/m vijf personen. Zoveel
mogelijk taalgenoten worden op één kamer
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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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ingedeeld. Het kan ook zijn dat een gezin
met veel kinderen twee kamers krijgt, met
een doorgang er tussen. Behalve een gezamenlijke kleine tafel, koelkast en TV, zijn
bedden, stoelen, kastjes en kledingkasten
afgestemd op het aantal personen. De keukens, vaak aan de kopse kant van het gebouw, zijn royaler bemeten met langere

tafels en meer stoelen. Twee toiletten/twee
douches naast elkaar zijn in het midden van
het gebouw aangelegd en gebaseerd op één
unit. Voor iedere tachtig bewoners is er één
woonbegeleider beschikbaar voor allerlei
vragen.
Algemene ruimten
Intussen belanden we op de eerste etage
waar ruimten aanwezig zijn voor meer algemeen gebruik. In drie verschillende klaslokalen voor volwassenonderwijs zijn toe-

De begane grond is bijna helemaal ingericht in verschillende bedrijfsruimten. Hier
bevinden zich behalve de receptie, de kantoren van het COA, docenten, leslokalen
voor de basisschool kinderen, crèche, recreatie, fitness, waslokaal, GCA (Gezondheids
centrum Asielzoekers voor eerstelijnszorg),
Vluchtelingenwerk, Dienst Terugkeer en
Vertrek, stichting de Vrolijkheid en als
laatste Beveiliging die 24/7 aanwezig is. Op
de Infobalie liggen oproepen voor vrijwilligers bij dit AZC. Opgave via <alkmaar
@coa.nl>. De ‘Omwonenden Commissie’
valt onder de verantwoordelijkheid van het
COA en laat in dit verband ook van zich
horen. Opgave als vrijwilliger via
<HildaVanDerVlag@coa.nl> = locatiemanager AZC’s Robonsbosweg, Picassolaan
en in Bergen aan Zee. Dit is COA Unit
Midden Noord. Rondom het gebouw staan
nog enige containers met bouwafval. Het is
duidelijk dat AZC Robonsbosweg nog niet
helemaal is voltooid. Een grote hoeveelheid
fietsenrekken valt op. Vlak na het ‘open
huis’, arriveerden op 10 mei de eerste asielzoekers. We wensen ze véél sterkte toe.
Susanna E. Kropf

komstige groepen: analfabeten, laag opgeleiden en hoog opgeleiden ingedeeld, alsook
de GGD.
Mei 2016
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Verslag Algemene Ledenvergadering
15 maart 2016
1. OPENING
Voorzitter Martien J. de Bruijn opent om 19.30 uur de vergadering en heet totaal drie en
twintig leden en begunstigers (wonend buiten werkgebied) hartelijk welkom. Hij stelt zichzelf en de aanwezige bestuursleden Rens Kleverlaan (penningmeester) en Susanna E. Kropf
(secretaris) voor. De heer Bozelie vraagt of het bestuur actief is in het werven van bestuursleden, dit in verband met de continuïteit van het Buurtoverleg. De huidige voorzitter geeft
aan, diverse pogingen in het werk te hebben gesteld zonder succes. De heer Bozelie (ex
Geestmolen voorzitter) laat weten zich voor ledenwerving in te zullen zetten.
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
De voorzitter noemt negen afwezigen met afbericht. Er is één toevoeging aan agendapunt
6./Financiën, verzoek tot digitale uitnodiging en contributiebetaling. Verdere vragen te stellen via 8./Rondvraag.
3. GOEDKEURING VORIGE VERSLAG (ALV 10 MAART 2015)
Het vorige verslag zoals gepubliceerd in De Geestmolen van mei 2015, wordt goedgekeurd.
De heer Bozelie merkt op dat uitsluitend plaatsing van ALV-verslagen in Geestmolen uitgaven, weinig zinvol is omdat dit té lang duurt voor de volgende data. Zijn verzoek is om
het verslag per 2017 toe te voegen aan de uitnodiging ALV. De uitgebreidere notulen worden ondertekend door het bestuur en zijn opvraagbaar. Dit kortere verslag wordt gepubliceerd in de eerstvolgende Geestmolen uitgave.
4. BENOEMING (NIEUWE) BESTUURSLEDEN
Dit jaar treedt behalve de voorzitter, ook de penningmeester af. Beiden heren Martien de
Bruijn en Rens Kleverlaan worden respectievelijk herkozen als voorzitter en penningmeester.
5. JAARVERSLAG VOORZITTER (resp. deelname aan)
Voorzittersoverleg-West (wijkverenigingen): Enige keren per jaar als voorzitter van dit
overleg in Alkmaar-West. De gebiedsconsulent is dan ook aanwezig. Er valt veel van elkaar te leren zoals een enquête commissie, duurzaamheid met zonnepanelen/muurisolatie
en straatvertegenwoordigers.
Budget Bewoners Initiatieven (Regiegroep): Enige keren per jaar komt dit team bijeen,
met dezelfde voorzitters als uit het vorige overleg, bedoeld om wijkinitiatieven te helpen
subsidiëren dus om de saamhorigheid te bevorderen. In onze buurt gaat het dan om activiteiten in huis van de wijk De Alkenhorst zoals de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, het twintigMei 2016
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jarige Buurtoverleg jubileum in 2015, High Tea’s, bingo en reisverhalen. In activiteitencentrum De Blauwe Boom (De Hoef ZO) betreft het een disco, Nederlandse les voor asielzoekers, filmmiddagen en kleuterdans. Vanwege een overschot werd afgelopen jaar € 40.000
besteed aan Bewoners Initiatieven in negen wijken in Alkmaar-West. Elk jaar ontvangt de
regiegroep € 26.000. In 2016 bedragen de aanvragen voorlopig € 35.000 wat ver boven het
beschikbare budget uitstijgt, dus zijn bezuinigingen dringend geboden.
Bestuur De Alkenhorst: De voorzitter van het Buurtoverleg is ook voorzitter van de Bewoners Onderneming. Er wordt gezocht naar invulling vanuit de wijk door ruimte te scheppen
voor doelgroepen in/buiten de wijk en samen met WonenPlus inhoud te geven aan het wijksteunpunt.
Voorzittersoverleg-West in Bewoners Ondernemingen (BO’s): Voorzitters van zo’n dertien BO’s uit heel Alkmaar (veelal buurthuizen) komen één keer per zes weken bijeen om
ervaringen uit te wisselen en van de gemeente, zorginstellingen etc. informatie te ontvangen.
Beheers-/Veiligheidsconvenant dnoDoen (Het Heem): Na ons aantreden als huidige bestuur in april 2011 hebben we contact gezocht met Het Heem middels een kwartaaluitnodiging tot kopij plaatsing in De Geestmolen. De voorzitter van ons Buurtoverleg wordt uitsluitend via het Voorzittersoverleg-West op de hoogte gehouden. Van deelname aan bovengenoemde bijeenkomsten worden we uitgesloten. Zie ook 7.
20 jarig jubileum Buurtoverleg: Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ bestond in 2015
twintig jaar wat op 27 juni werd gevierd. ’s Morgens een voetbal toernooi voor dertig kinderen en ’s middags in De Alkenhorst een muziekfestival voor volwassenen met oudhollandse spelletjes voor kinderen. Drie muziekbands werden met hulp van muziekcentrum
Tjarda samengesteld. Het geheel werd opgeleukt door De Feestmolen.
Gewijzigde vergaderlocatie: Martien de Bruijn legt de gewijzigde vergaderlocatie in De
Alkenhorst uit. De bedoelde sprekers, wijkagenten Vincent Beuling en Brigitta Coppens
(vluchtelingen), konden uitsluitend aan het begin van deze avond komen en hebben afbericht. Inmiddels hadden we snel een vervangende spreker geregeld bij het COA. De gebruikelijke Mormonenkerk schatte een risico in met een mogelijke hogere opkomst wegens het
beladen onderwerp, de komst van vluchtelingen in het tweede AZC/Robonsbosweg. De
kerk (zaal) werd hiervoor niet beschikbaar gesteld als ALV-locatie, maar wel weer vanaf
2017. Toen besloten we om naar De Alkenhorst te gaan en ditzelfde risico niet mee te nemen, met afzegging van de COA-spreker.
6. VERSLAG FINANCIËN
Jaarverslag 2015: De penningmeester licht het verspreide jaarverslag toe en beantwoordt
vragen. Er is een netto positief resultaat van € 767,29 terwijl in 2014 het netto negatief resultaat € 193,50 bedroeg. Hierbij wordt toegelicht dat het bruto positief resultaat in 2015
€ 1.074,79 bedroeg. Aftrekposten zijn de verlate betaling door adverteerders uit 2014 ad
€ 300 en vooruitbetaalde contributie voor 2016 ad € 7,50.
Begroting 2016: De heer Bozelie vraagt over post 50 naar de hoge uitgaven met een negatief saldo van € 1.730. Rens Kleverlaan geeft aan dat er dit jaar twee kopieerkaarten ad
€ 2.329,88 voor het drukken van De Geestmolen nodig zijn. Ook vraagt de heer Bozelie
naar het nut van post 60. De penningmeester geeft aan dat deze niet meer gebruikt wordt.
De leden keuren het jaarverslag 2015 en de begroting 2016 goed en het bestuur wordt decharge verleend.
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19

Praktijk voor Klassieke Homeopathie,
Orthomoleculaire en Darmtherapie
vindt u aan de Westerweg 75
Al 15 jaar een vertrouwd adres.
Te bereiken op 072-751 206 17 of
<info@hilliegootjes.nl>
Als u benieuwd bent of ik wat voor u
kan betekenen, kunt u mij bellen of
mailen.

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

Ook deel behandelingen mogelijk

1816 JH Alkmaar
Tel: 072-512 54 34
Fax 072-511 20 70

Karina van Aanholt
Cornelis Begastraat 22
1816 TT Alkmaar
Voor afspraken: 06-39369775
pedicurekarina@hotmail.nl
www.pedicurekarina.nl
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Van Ostadelaan 282

E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl
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Kascommissie: De nieuwe kascommissieleden zijn Jan Louter en Tom Bozelie, met reservelid Henk van der Veer. De heer Bozelie verzoekt de kascontrole in 2017 een maand van
te voren te plannen met de gehele kascommissie..
Vaststelling contributie 2017: Het voorstel om de contributie voor 2017 te handhaven op
€ 7,50, wordt unaniem door de leden aangenomen. Op de vraag van de heer Bozelie om
Verenigingen van Eigenaren lid te maken is het antwoord dat gegeven de statuten uitsluitend natuurlijke personen lid kunnen worden.
Digitale uitnodiging en verzoek tot contributiebetaling: Het verzoek vanuit het bestuur is
om vanaf 2017 de verzoeken tot contributiebetaling en de ALV-uitnodigingen per e-mail te
doen, voor zover e-mailadressen bekend zijn, om kosten te besparen. Betalingsherinneringen worden schriftelijke gedaan. De leden nemen dit voorstel aan.
pauze
7. VOORTGANG WERK-/PROJECTGROEPEN
Werkgroep Feestmolen:
Organisatie Er is geen trekker van de werkgroep. De huidige leden willen voornamelijk
hand- en spandiensten verlenen: Dieuwke Wetsema, Renate Heijstra, Esther Kuiper
(nationale molen- en monumentendag).
Activiteiten De verzorging van eten/drinken tijdens de Rabo fietssponsortocht op 6/6/2015
en de nieuwjaarsreceptie op 10/1/2016 verliepen goed. De Buitenspeeldag 2015 vond niet
plaats omdat er onvoldoende ouders waren om dit te begeleiden. In 2015 vonden geen molen- en monumentendag plaats vanwege de afgebroken as/wieken van de Geestmolen. Hapjes, activiteiten en cadeautjes werden in 2015 verzorgd tijdens het twintigjarig bestaan van
het Buurtoverleg.
Werkgroep Public Relations: Deze werkgroep/redactie bestaat al vanaf het begin deels uit:
Martien de Bruijn, John Does en Susanna Kropf. De activiteiten zijn het verzorgen van
viermaal per jaar de uitgave van buurtblad De Geestmolen, het werven van nieuwe leden/
adverteerders. De vrijwilligers die het buurtblad rondbrengen zijn: John Does, Gerard Hoogeboom, Rens Kleverlaan, Susanna Kropf, Jan Louter, Jan le Loux, Corrine en Peter de
Man en Jan Odie, die we hiervoor hartelijk bedanken.
Een belangrijke inkomstenbron is met veel dank aan adverteerders, waarvan de nieuwsten:
Hillie Gootjes, Lia Den Boer, AmateurTuinders Vereniging De Meerweg, Zorgcirkel De
Vleugels, Kerkgenootschap ‘Bij de Bron’ en Biodanza in de Hoef. Het afgelopen jaar waren er geen adverteerders opzeggingen (kwartaal - & jaar contracten). Door de groei van
adverteerders waren de inkomsten in 2015 hoger dan daarvoor.
Werkgroep Verkeer en Veiligheid:
Het Heem Het Buurtoverleg is van mening dat deze voorziening een goed doel dient maar
niet past in een kinderrijke woonwijk. Ondanks hard bewijs ontkent de gemeente dat afgesproken is dat Het Heem zou verdwijnen. De overlast blijft. Begin 2015 verenigden omwonenden zich in klankbordgroep Het Heem. Het Buurtoverleg maakte met de klankbordgroep op 27/11/2015 een rondgang door Het Heem. Als primair aanspreekpunt van de buurt
mag het Buurtoverleg niet meer deelnemen aan het overleg van omwonenden/ketenpartners
van Het Heem. Zie ook 5.
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Winkelcentrum De Hoef
van Ostadelaan 266
1816 JG Alkmaar
072-512 18 24
www.bruna.nl
Uw adres voor:
Cadeaubonnen:
Tijdschriftenbon, boekenbon,
Bongo Cadeauboxen en diverse
cadeaubonnen van Post.nl

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

Kentekens overschrijven,
Pakketten versturen,
Geldzaken ING en postzegels

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

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

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

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

www.praktijkdehoef.nl
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Ontkoppeling Na de in 2014 voltooide regenwaterontkoppeling blijven er aanhoudende
parkeerproblemen in de draailussen van de Tethart Haag-/Weissenbruchstraat. Omdat niet
alle bewoners vóór handhaving zijn wil de gemeente geen gele parkeermarkeringen aanbrengen. Op de vraag hoeveel bewoners tegen zijn volgde geen antwoord. Veel granulaat
stroken zijn beschadigd. Er zijn twee punaises (bolling met ‘rammelkeien’) vervangen. Om
de rest te vervangen zou nu te duur zijn: dit volgt bij regulier onderhoud.
Fietspad Na voltooing van De Hoef XL is doortrekking van een fietspad vanuit het Fritz
Conijntunneltje langs dit woningproject en als ecologische zone, ongewenst. Tevergeefs
vroeg het Buurtoverleg meerdere malen bij de gemeente (inclusief wethouder Anjo van de
Ven) om gezamenlijk overleg met de Fietsersbond, Animo, VVE Meidoorn, VVE De Hoef
XL (i.o.) en Botbouw.
Werkgroep Speelvoorzienigen:
Speelvoorzieningen Deze worden redelijk goed gebruikt, vooral het voetbalveld tussen de
Moreelse-/Cornelis Begastraat. De afspraak is dat na voltooiing van De Hoef XL het complete speelveldje aan het Bosschaertpad weer terugkeert.
Beschadigd beeldje Het Buurtoverleg heeft financiële hulp aangeboden bij de restauratie
van het tijdens oud-/nieuwjaar beschadigde beeldje van moeder en kind voor het speeltuintje aan de Honthorstlaan.
Werkgroep Bedrijven en Wonen:
De Hoef XL De symbolische eerste paal voor vijf en dertig woningen werd op 13 oktober
2015 geslagen. De bouw is op hoogte en vordert gestaag. Afgesproken was om geen vierde
bouwlaag te bouwen nabij de molen wegens verminderde windvang. Dit is echter niet als
verbod opgenomen in het bestemmingsplan. Eventuele benadeelden moeten bij een aanvraag voor een opbouw, zèlf bezwaar maken. Op het wegdek van de Jan de Heemstraat/
hoek Bloemaertlaan werden twee pijlen aangebracht. Een herinrichtingsplan van de Jan de
Heemstraat zou nog volgen en voorgelegd worden aan het Buurtoverleg.
Mevr. Netty Smit - Thoen vraagt zich af waarom de gemeente vanavond niet werd uitgenodigd. Aangegeven wordt dat in het verleden, na een uitnodiging, de gemeente afwezig
bleef.
Renovatie winkelcentrum De Hoef Deze werd eind 2014 afgerond. De resultaten van de
in 2015 gehouden gemeentelijke evaluatie met aanpassingen, laten nog steeds op zich
wachten.
Crematorium Na vernietiging van de afgegeven bouwvergunning door de bestuursrechter
op 2 juni 2015, gaf de gemeenteraad op 12 oktober 2015 een ‘Verklaring van Geen
Bezwaar’ af voor een hoger beroep bij de Raad van State. De gemeente heeft tien weken
uitstel gevraagd om het hoger beroep beter voor te kunnen bereiden. Er is een probleem
met de motivatie voor deze locatie (Meerweg) in een uitsluitingsgebied waarin een crematorium niet past.
De Geestmolen De sinds 15 januari 2015 ontwiekte status van de molen wordt hopelijk
vóór molendag op 14 mei 2016 hersteld.
Werkgroep Groen:
Winkelcentrum De Hoef De nieuw aangeplante bomen, struiken en bloemen na de renovatie, doen het goed rond het parkeerterrein. Voor kunstwerk ‘Om een koppie’ geplaatst in het
kader van 450 jaar BEM (Berger-/Egmondermeer) werd een vergunning afgegeven t/m
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eind 2015. De vraag is wie dit werk daarna gaat beheren, incl. aangepaste gemeentelijke
vergunning. De aanvulling is: de Winkeliersvereniging.
Trapveldje In april 2015 werd dit veldje tussen de Moreelse-/Cornelis Begastraat flink
onder handen genomen. Op vijf locaties werden alle bosschages weggehaald/wortels verwijderd. De boosdoeners worden woekeronkruiden/-struiken genoemd die met te snelle
verspreiding door wortels/zaden, de zwakkere planten overwoekeren. Omdat de nog resterende ondergrondse wortelsystemen regelmatig moeten worden gemaaid, is gras de tijdelijke vervanging. De gemeentelijke toezichthouder gaf deze uitleg met als aanvulling “we
kunnen na één of twee groeiseizoenen eventueel overgaan tot nieuwe aanplant”. We rekenen erop dat na één of twee jaar de struiken terugkomen. Het trapveldje is nog steeds immens populair. De voorzitter bedankt wijkbewoners die regelmatig vuilnis rond het veld
opruimen/kinderen erop te wijzen om dit zèlf te doen door gebruikmaking van vuilnisbakken. De nieuw aangeplante bomen zien er gezond uit, de wilde bloemen in de wadi’s zijn
veelal teruggekomen. Ieder jaar oogt het groen beter.
Honthorstlaan Het wachten is vooral op de bloemen-/bijenzee in de drie verhoogde perken. Voor het speeltuintje voldoen de sprieterige struikjes langs het wandelpad niet. Vroeger bestond de afscheiding uit een brede strook bosschages, wat nu gras is. De suggestie
van een haag met hek, werd nooit uitgevoerd.
Onkruid Er groeit nog steeds te veel gras/onkruid op stoepen en in de hoeken van straten.
Gemeentelijk ontkoppelingsprojectleider Otto van der Wal gaf op 29/6/2014 aan dat dit ook
voor hem een doorn in het oog is. Er werd al geëxperimenteerd met branden/borstelen,
maar zonder permanent/afdoende resultaat.
Groenplan ‘Hoevervaart’ Deze strook langs de Hoevervaart-Oost (De Zilverlinde) moet
het doen met een aantal kleine struikjes en zes jonge knotwilgjes. De idee om na de renovatie tegenover winkelcentrum De Hoef in het groen een wandelpad aan te leggen en knotwilgen te planten, werd nooit bewaarheid.
Boomverlies De razende zomerstorm van 25 juli 2015 heeft landelijk/lokaal véél schade
berokkend. Twee grote bomen lagen dwars over de zuidelijke Hoevervaart. Bij het Texaco
tankstation viel een volwassen eik boven op het dak. Drie populieren langs de Willem
Kalfstraat verloren veel takken en werden daarom radicaal geknot. Twee gedestabiliseerde
essen ten noorden van ‘Molenzicht’/Honthorstlaan werden in december 2015 gekapt en
worden vervangen door één valse Christusdoorn. Een grote boom achter Residence Hoevervaart werd uit veiligheidsoverwegingen begin 2016 langs de oever gekapt. De meeste bomen worden jammergenoeg niet vervangen, deels vanwege ondergrondse kabels/leidingen.
Projectgroep Duurzaamheid: Het verzamelen van aluminium voor recycling doeleinden,
veelal op te halen bij bewoners thuis. Een goede bron blijft het trapveldje. De verhouding
met de voetballende jeugd is prima. Omwonenden houden het veldje soms schoon terwijl
de projecttrekker hier aluminium drankblikjes verzamelt en ze brengt naar kerkelijk centrum De Blije Mare/Alkmaar-Noord, die het aluminium voor een goed doel verkoopt aan
metaalhandel Overdie Groep.
Project Archief: Het uitzoeken van 21 jaar archief voor het Regionaal Archief Alkmaar,
vordert langzaam. Project Het Heem is gearchiveerd en gedigitaliseerd (1996 - 2015).
Project Inventaris: Deze opslag werd in 2015 verplaatst van de Geestmolen naar het oude
Gasfabriek terrein, Helderseweg 28. De marktkraampjes zijn verkocht. De resterende in24
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ventaris is volledig maar sommige spullen
zijn oud. De spullen zijn nu te gebruiken
door alle wijkverenigingen.
8. RONDVRAAG
I. De heer J.B. Bilars maakt melding van
het feit dat het Centrum voor Huisartsenzorg de Bergerhoef, Hobbemalaan 1, plannen zou hebben om samen met paramedische collega’s te verhuizen naar een groter
pand aan de Bloemaertlaan 20. Het bestuur
is deels hiervan op de hoogte en natrekking
zal plaatsvinden.
II. De dames H.M. van Bakel - Harder en
N. Smit - Thoen complimenteren de aanwezige Geestmolen vrijwilligers met de laatste
uitgave (februari 2016) van het buurtblad.
III. Eén van de aanwezigen (Henk Hummel)
die nog geen lid was aan het begin, werd
tijdens de ALV lid en betaalde ter plekke
contant.

Eén van de minimaal vier nesten van Zeemeeuwen in onze wijk, zoals gezien vanaf
de achtste verdieping van flat Duinzicht.

9. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45
uur. Hij bedankt de aanwezige leden voor
hun komst en biedt ze, als compensatie voor
de afzegging door/voor sprekers/locaties
(zie punt 5.), een consumptie aan. Omdat de
ALV zonder spreker toch al uitliep ging
iedereen liever snel naar huis toe, dus vond
een nazit niet plaats.

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

www.gradavanwelzen.nl

Susanna E. Kropf
notulist/secretaris
MOLENWIEKJE
Maak kennis met de wereldtaal
ESPERANTO
tijdens het Studieweekeinde voor
alle leeftijden
2-3-4 september 2016
in Schoonloo, Drenthe
Informatie en aanmelden:
<studosemajnfino@esperantonederland.nl>

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

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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Geestmolen
Na het wat te optimistische bericht in de
uitgave van februari blijkt dat een draaiende
Geestmolen nu hopelijk verwacht wordt op
Monumentendag, 10 september. Door drukte bij de leverancier konden de begin 2015
afgebroken as en vier wieken niet worden
voltooid vóór Molendag 14 mei 2016.

- Ook een hoge boom aan de Moreelsestraat
(vlak achter een woning) viel dit lot ten
deel. Op 14 maart werd de reus uit veiligheidsoverwegingen gekapt na de zomerstorm in 2015. Zo dunt het aantal grote
bomen, zonder kapcompensatie, erg uit.

Groen(team)
- Op 24/2/2016 vond in het paviljoen van de
wijkboerderij, Vondelstraat 31, een stadsbrede bijeenkomst plaats over een nieuw
gemeentelijk Groenbeleidsplan. Dit onderwerp komt na de zomervakantie op de agenda te staan van de gemeenteraad. Heeft u
nog suggesties ten aanzien van groen in uw
wijk dan kunt u deze nog online doorgeven
via <www.alkmaar.nl/groenbeleid>.
- Over de in december 2015 gekapte twee
bomen Bloemaertlaan/hoek Honthorstlaan
laat de gemeente weten dat één boom wordt
- Op 6 mei werd met een bosmaaier het
onkruid tussen de klinkers/tegels van wandelpaden/trottoirs aan de Bloemaertlaan en
wijde omgeving, verwijderd.

vervangen door een valse Christendoorn,
terwijl op de andere plek niet geplant kan
worden vanwege ondergrondse leidingen.
- De reden van de na de zomerstorm van 25
juli 2015 beschadigde dikke boom achter
Residence Hoevervaart die begin 2016 werd
gekapt vlak langs de vaart, is instabiliteit.
Dit op initiatief van de gemeente.

Prijzen geveltuintjes
Natuur-/milieu platform Animo organiseert
voor de vierde keer diverse prijzen voor de
leukste geveltuintjes in het stedelijk groen
van onder andere Alkmaar. Info/
inzendingen
tot
15
augustus
bij
<animo@stichtinganimo.nl> in te wachten.
Vijftigste JOL Hoefplan
- Van maandag 15 t/m vrijdag 26 augustus
vindt in de Egmonderhout, Terborchlaan,
de vijftigste JOL Hoefplan plaats. Over
deze vakantieactiviteiten voor kinderen in
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Bij De Bron: het OPEN HUIS voor de wijk, Willem Buytewegstraat 2 Alkmaar
28
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verschillende groepen van 4 t/m 12 jaar ad €
6,50 per kind voor twee weken, vindt u
meer informatie op <www.jolhoefplan.nl>.
- Ter gelegenheid van dit jubileum wordt
voor ex jeugdleiders een reűnie georganiseerd op zondagmiddag 21 augustus in de
Egmonderhout, tegelijkertijd met de spelende
kinderen.
Reűnie
opgave
via
<jolhoefplan@gmail.com>.
Crematorium
Intussen vernamen we dat voor de behandeling van het Monuta crematorium, door de
gemeente Alkmaar driemaal uitstel werd
aangevraagd bij de Raad van State. In 2015
waren de heikele punten: slecht onderbouwde ‘nut en noodzaak’. Bovendien werden
gemeenteraadsleden niet goed op de hoogte
gehouden.
De verleende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure met afwijking bestemmingsplan staat gepubliceerd in
de Staatscourant op 11 mei 2016 onder nr
24764.
De
weblink
is
<https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016
-24764.html> Tot en met 22 juni 2016 kan
beroep worden aangetekend, terwijl op 21
juni de RvS-zitting plaats vindt. Datum wijziging is niet uit gesloten
Winkelcentrum De Hoef
- Bij Albert Heijn werd inmiddels een fotokopieer apparaat geïnstalleerd. De kosten
zijn: zwart/wit € 0,05 en kleuren € 0,25 per
kopie/A4. De locatie is links van de OVchipkaart paal voor de kassa’s.
- De nieuwe AH filiaalmanager is de heer
Niels Kaandorp.
- Op woensdag 9 maart waren twee geldmachines buiten werking: Ingbank (in AH) en
Rabo (Vomar buitengevel). ’s Middags
werkten beide geldmachines al weer.
- De nieuwe eigenaar van het BEM kunstwerk (450 jaar Berger-/Egmondermeer in
2015) ’om een koppie’ hoogte Bakkerij
Mens, wordt het winkelcentrum zèlf.

- Via de Alphega apotheek kunnen medicijngebruikers meedoen aan het onderzoekprogramma Kwaliteit Apotheken 2016,
door AMP onderzoek & advies in de zorg/
Vught. Verdere info via telefoon 073 - 684
35 13 of e-mail <info@ampnet.nl>.
Luchtfoto
In februari plaatste de Alkmaarsche Courant in haar rubriek ‘Van boven’ een overzichtelijke foto van wijk De Hoef. De foto

werd genomen door Hans van Weel.
De Vleugels
In maart waren de meeste voorbereidingen
voltooid en begon de eigenlijke/interne
verbouwing die tot in 2018 doorgaat. Door
het scheiden van wonen en zorg leidt de
ombouw uiteindelijk naar het sterk gereduceerde aantal van zes en zestig sociale
huurwoningen voor senioren met voorzieningen. De planning voor 2016 is om de
begane grond (restaurant, dienstencentrum,
wijkplein, dagbesteding) te voltooien samen met de vierde en vijfde verdieping.
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Naar verluid zullen in het nieuwe restaurant
tweemaal per dag (lunch & diner) warme
maaltijden worden geserveerd. Het boren
van schachten was ook buiten het zorgcentrum hoorbaar, waardoor de interne bewoners ten einde raad waren. Inmiddels is de
luidruchtigste akoestiek achter de rug. Hopelijk resulteerde (extra) bouwoverleggen
in meer oplossingen.

Tethart Haagstraat
In verband met de fietsronde van Noord
Holland op 16 april werd in deze kleine/
doodlopende straat een verplaatsbare urinoir
gedumpt, waarbij het vlakbij gelegen Wielerpaleis (start/finish) betere faciliteiten
biedt. Straatbewoners hebben de urinoir
voor hun woning vandaan geschoven en op

De Alkenhorst
Nu dat De Vleugels momenteel wordt verbouwd attenderen we lezers op de conditieloze voorwaarden van de kleine huisbibliotheek in Huis van de wijk De Alkenhorst.
Bloemaertlaan
Op koningsdag (27/4) deed de brandweer in
de Bloemaertlaan oefeningen met een grote
brandweer auto, inclusief hoge kraan. Deze

laatste werd uitgerold naar een achterbalkon van het zuidelijke blok van het Lievenshof.
Fritz Conijntunnel
Rond 20 april werd dit tunneltje een week
lang aangepakt. De loszittende stoeptegels
werden door twee mannen vastgemaakt.
Jan de Heemstraat
- De renovatie van het waterschap rioolgemaal (hoek Fritz Conijntunnel) liep uit van
februari tot in april
- Op 15 april was het bestuur vertegenwoordigd in een overleg met de gemeente
over de herinrichting van de Jan de Heemstraat, na voltooiing van woningproject De
Hoef XL. Op 11 mei volgde een inloop.
30

z’n kant gezet in de bocht met de Terborchlaan, waar de urinoir tot eind april
onbenut bleef liggen.
Weenixhof
- Op 16 maart werd de buitenkant van het
zuidelijke flatgebouw (begane grond) onder
handen genomen. Rond diverse raamkozijnen werden wat stenen uitgehakt. Hierna
volgde een gevel-/asbestonderzoek met
advies aan woningcorporatie Woonwaard
over eventuele gevelrenovatie.
- Op 26 april werd aan de achterkant van
het zuidelijke blok (Terborchlaan), hoogte
middelste portiek, een boom gekapt. De
kapreden is onduidelijk maar ook de kapcompensatie.
Willem Hedastraat
Op 27 maart trokken Charlotte en Natasha
(beiden 8 jaar) een winkelwagentje uit de
Hoevervaart. Tijdens deze gezamenlijk reddingsactie viel een van de twee meisjes in
het water en werden er drie paar laarzen
versleten. Het ene kind redt het andere uit
de vaart en daarna trekken ze gemeenschappelijk het weer in het water belandde winkelwagentje, er uit. Hulde aan deze Hoevervaart helden!
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Willem Kalfstraat
- In maart werd het door de zomerstorm in
2015 vernielde infobord, bij het speeltuintje, vervangen. Met dank aan de gemeente
die dit realiseerde.
- De Alkmaarse Courant van 21 april 2016
meldt dat in een woning aan deze straat
twee mannen een dag eerder werden aangehouden wegens het bezit van vuurwapens
en tweehonderd XTC pillen.
Van de Veldelaan
In Het Kruispunt als multidisciplinair zorgcentrum voor bekken problematiek, Van de
Veldelaan 69, zetelt intussen ook voor diverse spreekuren Verloskundigenpraktijk
Duin en Dijk met inlichtingen via
<verloskundigen@duinendijk.nl> en voor
Osteopathie Alkmaar Centrum info
<osteopathie.nl@gmail.com>.
Wijkagent(en) West
Per 1 maart 2016 werd het wekelijkse
spreekuur gewijzigd in iedere dinsdagmiddag van 14.00 - 14.30 uur, Honthorstlaan
436 (flatgebouw Hoeverzicht).
Vrijheidskerk
- Op zondag 17 april jl vond hier het jubileum concert plaats van mannenkoor Orpheus. Dit bestaat 110 jaar en zodoende was
de toegangsprijs 110 dubbeltjes.
- Tijdens de drukbezochte avond op 29
maart ter rekrutering van vrijwilligers voor
het vluchtelingenproject, bleek dat diverse
moskeeën/andere islamitische instanties of
met een aanbod van hulp in natura, schitterden door afwezigheid. Intussen werden ze
alsnog overgehaald om geloofs-/taal-/
stamgenoten, nu wèl bij te staan. Per 17 mei
kunnen vluchtelingen hier iedere werkdag
van 14 - 16 uur terecht in het Alkmaar Freedom House voor ontmoetingen/taalcafé
opgezet met de bibliotheek, een initiatief
van de Alkmaarse Raad van Kerken. Inmiddels hebben honderd vijftig vrijwilligers
zich voor dit project aangemeld, maar een

hoger aantal is nodig. Opgave
<info@alkmaarseraadvankerken.nl>.

via

Gratis volkstuinen
- Na de vorige Geestmolen ligt het volgens
de AC van 15 maart in de planning dat er
ook een gemeenschappelijke volkstuin gaat
komen voor asielzoekers aan de Robonsbosweg 1. De Federatie van Amateur
Tuinders Alkmaar e.o. stelt binnen een projectgroep twee locaties voor als dagbesteding, achter het P + R terrein/ Robonsbosweg en op een deel van het Evenemententerrein/Olympiaweg, samen goed voor het
gebruik
door
50/60
asielzoekers
(2500/3000 m2 ruimte met aanbrenging
faciliteiten). Gedacht wordt aan maatschappelijke stagiaires bij het Clusius College
om dit project te begeleiden. Info via
<secretaris@fatv.nl>.
- Op het volkstuinen project voor de minima ‘Vitaminima’- een jaar lang eigen
groente verbouwen - werd enthousiast gereageerd. Binnen twee weken was de beschikbare grond aan de Olympiaweg verge-
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ven, dankzij subsidies van de gemeente,
Cityswim en vrijwilligers. Coördinator is de
eerder genoemde Federatie
Hogeschool inHolland
Het Alkmaars Weekblad van 13/4/2016
toonde een advertentie/kennisgeving over
een verleende vergunning aan Hogeschool
Inholland/Bergerweg voor een openbodem
energiesysteem. Navraag leerde dat dit systeem water oppompt van een diepte van
honderd tot tweehonderd meter. dat langs
een warmte wisselaar voert en daarmee
door enkele graden temperatuurverschil en
speciaal daarvoor ontwikkelde apparatuur,
in de winter een gebouw kan verwarmen.
Het enkele graden koudere water wordt
teruggebracht in dezelfde bodemlaag waar
een reservoir ontstaat van iets koeler water.
In de zomer wordt het koudere water opgepompt ter koeling. Het iets opgewarmde
water wordt geretourneerd naar de bodem
waar het oorspronkelijk vandaan komt om
’s winters het gebouw te verwarmen.
Rabo fietssponsortocht
Op zaterdag 11 juni vindt weer de jaarlijkse
Rabofietssponsortocht plaats voor verenigingen in Alkmaar en omgeving. Opgave
voor het Geestmolenteam bij
<redactie@geestmolen.nl>.
De Hoef ZO
- Op zondagavond 21 februari werd rond
19.10 uur in de Tholenstraat een zestig jarige man door drie mannen hardhandig beroofd. Ze bedreigden de man met een wapen. Getuigen kunnen zich telefonisch melden bij de politie via telefoon 0900-8844 of
anoniem via 0800-7000.
- Navraag bij Boatex Beheer/Amsterdam
over het in 2015 gelanceerde bouwplan
waarbij op korte termijn vanuit een leegstaand kantoorpand twee en dertig te transformeren appartementen aan de Picassolaan
201 zouden worden gerealiseerd, leverde

geen enkele reactie op. Na ruim een jaar
blijft het stil rond de plannen.
- In de eerste helft maart werd de Nuyensstraat weer opgebroken omdat na de regenwater ontkoppeling, zaken niet goed functioneerden. De granulaatstroken werden hier
en elders vervangen. Hopelijk is de regen-

water doorstroming verbeterd en zonder
afbrokkeling van de stroken.
- Rond de voltooiing van de regenwater
ontkoppeling in de Hoef ZO, begin 2016,
werd een veelvoud van tientallen bomen
geplant. Tezamen met de vaak ludieke
groen herinrichting, de vele narcissen en
de beplante wadi’s ziet de wijk er schitterend uit en heeft duidelijk gewonnen in
aanzien.
- Rondom De Waerden, locatie Alkerhoef,
Mesdaglaan 200/hoek Picassolaan werd, op
een twaalftal bomen na, alles ontdaan van
ieder groen. Gelukkig maken midden in
deze woestenij een reclamebord en werktuigen duidelijk dat aan vervangend groen
wordt gewerkt.
Obs Nicolaas Beets
Op vrijdag 3 juni vindt aan de Judith Leysterstraat een rommelmarkt/fair plaats. Tijd
14.30 - 17.00 uur.
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BUURTAGENDA 2016
Zaterdag 28 mei, Happy Hour, De Vleugels, 16.00 uur, ook 25 juni
Zaterdag 28 mei, ‘Natuurlijk De Hoef’/Biomarkt, WC De Hoef, 10 - 17 uur
Zaterdag 28 mei, Repaircafé, Blauwe Boom, 13-15.30 uur. Ook 25/6 en 27/8
Zondag 29 mei, De wijk op reis 'film National Parks/steden USA',
De Alkenhorst, 14 - 16 uur
Zondag 29 mei, film 'Lore', Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 14 - 16 uur
Woensdag 1 juni, open dag Respijthuis, v.d. Veldelaan 972, 10 - 12 uur
Woensdag 1 juni, Bingo, De Vleugels, 14.15 uur. Ook 15 en 29/6
Vrijdag 3 juni, Obs Nicolaas Beets, rommelmarkt/fair plaats.
Tijd 14.30 - 17.00 uur.
Zaterdag 4 juni, Optreden: Gerda Govers & Frank Hoebe, verloting,
De Vleugels, 14.00 uur
Woensdag 8 juni, Zangmiddag, De Vleugels, 14.15 uur. Ook 22/6.
Zaterdag 11 juni, Verenigingspromotie Scouting De Geuzen, WC de Hoef,
Zaterdag 11 juni, Verenigingen wedstrijd 'Vereniging van het jaar 2016',
WC De Hoef
Zaterdag 11 juni, inlevering oud papier, Speeltuin, Mesdaglaan 180.
Ook 16/7 en 27/8.
Zaterdag 11 juni, Rabo fietssponsortocht Alkmaar e.o. voor verenigingen
Zondag 12 juni, Film 'My sister’s keeper', De Vleugels, 14.15 uur
Zaterdag 18 juni, Vaderdag verkopen, WC De Hoef
Zaterdag 18 juni, Workshop kralenketting maken, De Vleugels, 15.00 uur
Zondag 19 juni, Vaderdag, 14e grote stratenrommelmarkt, De Hoef ZO
Dinsdag 21 juni, Zittingsdatum Crematorium bij Raad van State/Den Haag.
Beroepsprocedure t/m 22 juni Haarlem, dus zittingsdatum te wijzigen?
Woensdag 22 juni, Film 'Boychoir', Pius X kerk, 14.00 uur
Zaterdag 9 juli, Verenigingspromotie Hylas Atletiek, WC De Hoef
Vrijdag 22 juli, Zomermarkt, WC De Hoef. Ook 29/7, 5/8, 12/8, 19/8 en 26/8.
Maandag 15 t/m vrijdag 26 augustus, 50 e JOL Hoefplan, kinderen 4 - 12,
Egmonderhout
Zaterdag 20 augustus, Verenigingspromotie Alcmaria Victrix voetbal,
WC De Hoef
Zondagmiddag 21 augustus, jubileum reünie vijftig jaar JOL Hoefplanleiders,
Egmonderhout
Zaterdag 10 september, Nationale Monumentendag, complete en draaiende
Geestmolen
Zaterdag 10 september, Verenigingspromotie Alkmaarse Rugby UFC,
WC De Hoef
Zondag 11 september, film 'The hundred foot journey', Blauwe Boom,
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Activiteiten in
De Alkenhorst

Kom net als Geer en
Goor in actie

Een goed nieuws bericht!
Wist u dat er in uw woonwijk leuke spelletjes worden gespeeld.
Het is daar bijzonder gezellig in De Alkenhorst aan de Schelfhoutlaan. Een niet te
grote groep enthousiaste kaarters spelen
daar elke woensdagmiddag een potje Klaverjassen ook tijdens de zomermaanden.
Wij nodigen u graag uit om mee te spelen,
gezelligheid voorop, en niet met het mes op
tafel. Voor de koffie bij het spel wordt gezorgd, alsmede verdere versnaperingen.
Bel even naar nummer 072-515 68 58 en
geef u op dat u graag wilt meespelen, doen
en niet vergeten!
Niek Rooker

Gerard Joling en Gordon komen in actie
voor eenzame ouderen. In het tv programma Geer en Goor zoeken een hobby,
dat vanaf 21 april te zien is bij RTL4,
helpen zij ouderen op een bijzondere
wijze aan nieuwe contacten. Het Nationaal Ouderenfonds hoopt met de zangers
als boegbeeld, de eenzaamheid onder
ouderen terug te dringen. Net als Geer
en Goor in actie komen?

Schaaklessen voor beginners
Altijd al een keer willen leren schaken?
In oktober start de beginners cursus in het
wijkcentrum De Alkenhorst in De Hoef.
Deze worden op maandag van 13:00 tot
14:30 uur gegeven. De lessen zijn voor
iedereen toegankelijk. In een ongedwongen
sfeer wordt aan de hand van voorbeelden
het schaken geleerd.
Wilt u een keer kennis maken met De
Alkenhorst en de schaakleraar dan bent u
van
harte
uitgenodigd
op
maandag ..............van 13:00 tot 15:00 uur.

Indien u dit wat lijkt, zijn de datum en tijd
nog te bespreken. Met vriendelijke groet,

H

et project Samenkracht van WonenPlus heeft veel raakvlakken met dit tv
programma met als hoofddoel dat ouderen
zelf hun netwerk versterken. Als vrijwilliger vervult u een belangrijke rol ter ondersteuning. Het gaat om mensen vanaf 65 jaar
die graag anderen willen ontmoeten. Zij
missen contacten om zich heen en hebben
weinig mensen (meer) binnen hun eigen
netwerk.
Als vrijwilliger gaat u bij deze ouderen op
bezoek om samen met hen te kijken hoe hij/
zij meer ondersteunt kan worden met hulp
uit het netwerk, zoals de buurt, familie en
vrienden, vrijwilligers en anderen. De vrijwilliger bespreekt in een inventariserend
huisbezoek de thuissituatie, de behoefte aan
ondersteuning en legt dit vast in een persoonlijk plan.
Vindt u het leuk om deze gesprekken aan te
gaan? En om samen de vervolgacties en
stappen te ondernemen? Steun net als Geer
en Goor eenzame ouderen. Neem contact
op met WonenPlus Alkmaar en vraag een
gesprek met : Daniella IJsveld, WonenPlus
consulent. Rechtstreeks bereikbaar per telefoon (072) 5124489 of per email:
<d.ijsveld@wonenplusalkmaar.nl:

Leo Obdam
06-180 794 50
Mei 2016
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Huurdersvereniging
in oprichting
Het gaat om het volgende, wij zijn bewonerscommissies van de aanleunwoningen
de Zwaluw, de Merel, de Alkenhorst en
De Vleugels.
eze commissies gaan één Huurdersvereniging oprichten om in de toekomst beter en sterker met meer bevoegdheden, de verhuurder en instanties ( zoals
de Gemeente) te benaderen. Waar wij nog
ondersteuning voor zoeken in het toekomstige bestuur is, een juridisch onderlegd

D

persoon en een penningmeester. Daarnaast
zijn ook nog personen nodig voor aanvulling van het bestuur zoals algemeen lid. De
huurdersvereniging die wij willen oprichten
is niet alleen bedoeld voor eerder genoemde (aanleun)woningen, maar ook voor andere bewoners uit de buurt. Deze buurtbewoners kunnen ook zitting nemen in het
bestuur als zij zich daartoe geroepen voelen. Personen die ons willen ondersteunen
en zitting willen nemen in het toekomstig
bestuur kunnen zich melden bij:
Jan Schrassen Jongkindlaan 172 072-562
08 98/06-251 808 11
Joop de Vries 06-427 818 74

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
Bent u geïnteresseerd geraakt in onze
Zorg voor elkaar en de omgeving
school, maak dan een afspraak met de
Cultuuronderwijs
directie voor een rondleiding en een
Methode als leidraad
kennismakingsgesprek. U bent van
Brede school inclusief keuze om
harte welkom.
gratis over te blijven
directie@obsnicolaasbeets.nl
* Onderwijs op maat, aandacht voor
www. obsnicolaasbeets.nl
elk individueel kind
www.facebook.com/obsnicolaasbeets
* Kleinschalig en kleine klassen
072-5111794
* Vakdocenten gym en drama
36
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Kunst verbindt
Breng eens een bezoek aan het huis van
de wijk de Alkenhorst. Hier exposeren
tot 1 juli maar liefst drie kunstenaars.

I

n de foyer en zalen hangen de landschappen van Trees Bos, wijkbewoonster uit
de Hoef. Trees schildert in een impressionistische natuurlijke stijl, geen voorstudies
maar direct op het doek. Al schilderend
ontstaat er een bepaalde sfeer, die zij erg
belangrijk vindt. Door haar vele buitenlandse reizen, heeft ze beelden opgedaan van
rotsen, oude poorten, havens en de zee.
Vooral luchten inspireren haar. Je waant je
mee op reis (zie foto). De kantoren van
WonenPlus worden opgevrolijkt met de
karakteristieke, kleurrijke abstracten van
Gerard Plugge. Schilderen is zijn passie en
als belangrijke inspiratiebron gebruikt hij
zijn emotie van het moment. Gerard is al
jaren abonnee bij WonenPlus, waar hij hulp
kan aanvragen voor persoonlijke ondersteuning en praktische diensten aan huis. Hij
vindt het daarom extra leuk om op deze
locatie te exposeren. Deze expositie is aangevuld met prachtig beelden van Gea van
Moorselaar. Beiden hebben al eens bij ons
geëxposeerd en brengen nu nieuw werk
mee. Zij zijn leden van het kunstenaarscollectief Samen Sterk (tegen stigma). Kijk
ook op <www.kcsamensterk.nl>.
Inge Zoet
WonenPlus

Ateliers op de
Nicolaas Beets
Op school leer je natuurlijk rekenen en
taal. En je leert er alles over de wereld en
hoe je op een plezierige wijze met elkaar
omgaat. Maar je kunstzinnig uiten of zelf
creëren, je creativiteit ontwikkelen en
nieuwe dingen maken? Waar leer je dat?

D

aarvoor heeft de Nicolaas Beets op al
haar locaties ateliers. Kinderen werken met hun leerkracht en met kunstenaars
aan eigen bouwwerken, kunstuitingen en
gezamenlijke projecten. De leerstof wordt
door de leerkrachten gekoppeld aan uitdagend en inspirerend onderwijs. Kinderen
werken samen, leren met en van elkaar en
vergroten hun creatieve en oplossende vermogens. Zo werkten de afgelopen maanden
de kleuters aan machines, werden in de
middenbouw bruggen over de sloot gebouwd en maakte groep drie en vier natuurlijke kleuren en verf. In en om de groepen
is te zien wat de kinderen maken, maar ook
wat zij leren. Kinderen leren zo op de meest
plezierige en uitdagende wijze te werken
aan de beste resultaten.
Nieuwsgierig geworden over onze ateliers
of interesse in de Nicolaas Beets? Stuur dan
een mail aan <directienicolaasbeets
@ronduitonderwijs.nl>. Graag leiden we u
en uw kind rond in onze school.
Nils van Heijst
directeur

Foto: Trees Bos – Toscane – Olieverf.
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Het Seniorenkoor
De Hoef
Het Seniorenkoor De Hoef zoekt nieuwe
leden! Wij zijn een prettige groep mensen
van 55 jaar en ouder die op dinsdagochtend van 10 tot 12 uur repeteert en zingt in
de Vrijheidskerk aan de Hobbemalaan,
onder leiding van Luc Niekus, dirigent en
Truus Blei, pianiste.
Het koor heeft een grote verscheidenheid
aan liederen.
Heeft u zin om mee te zingen?
Wij nodigen u graag uit om eens vrijblijvend langs te komen: luisteren en de sfeer
te proeven! Met dank voor uw medewerking en vriendelijke groet,
Anje Nieboer, voorzitter
072- 515 18 95

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.
38
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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

Verenigingen
wedstrijd in
Winkelcentrum
De Hoef
Inmiddels heeft iedere vereniging, die
meedoet aan de verenigingenwedstrijd, al
bijzondere activiteiten neergezet in het
winkelcentrum. Tijdens deze wedstrijd
strijden zes verenigingen om de titel
‘Vereniging van het jaar 2016'.

E

lke vereniging presenteert zichzelf nog
één keer aan jou. Op zaterdag 11 juni
is Scoutinggroep de Geuzen er met bijzondere activiteiten zoals zelf brood en taart
bakken. Kijk voor het programma van de
andere verenigingen op
<winkelenindehoef.nl>
Je kunt stemmen op jouw favoriete vereniging in winkelcentrum De Hoef. De helft
van de beoordeling gaat via het aantal stemmen, de andere helft wordt beoordeeld door

een geheime jury die de verenigingen onder
andere beoordeelt op hun activiteiten en
hun uitstraling naar de bezoekers toe.
Stem met de stemkaartjes in de Hoef of via
<www.facebook.com/
WinkelcentrumDeHoef>.
Voor jou als ouder(s) met een inkomen tot
110%/120% van de bijstandsnorm kan jij
met de AlkmaarPas – Jouw Eigen Voordeel
ontvangen voor kinderen van twaalf t/m
zeventien jaar van jaarlijks € 80,00. Sporten moet voor ieder kind mogelijk zijn. Tot
ziens in winkelcentrum de Hoef op 11 juni
2016.
Hadewich Richter

Dichtbij……het verst!
Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
Mei 2016
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Respijthuis Alkmaar
Als u voor iemand zorgt is het belangrijk
dat u in balans blijft. Wilt u even bijtanken, dan kan degene voor wie u zorgt
tijdelijk in het Respijthuis Alkmaar logeren.

I

n het Respijthuis kunnen mensen logeren
die zorg nodig hebben. U kunt daarbij
denken aan chronisch zieken of mensen die
na een ziekenhuisopname willen aansterken. Men kan hier particulier verblijven òf
met een WMO of PGB indicatie.
Een dagdeel, ochtend, middag of een avond
is ook mogelijk. Er zijn hier betrokken vrijwilligers aanwezig die 24 uur per dag de rol
van gastvrouw en gastheer op zich nemen,
gecoördineerd door twee professionals. De
gasten hebben naast begeleiding soms ook
professionele verpleging of verzorging nodig. Deze zorg wordt geboden door de
thuiszorg van de Zorgcirkel. Het Respijthuis denkt graag met u mee om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen en
te verlichten, door het netwerk en de thuissituatie te versterken
Voor aanmelding verblijf:
Zorgcirkel te Alkmaar 072-518 55 63
<zorgbemiddeling.westerhout@zorgcirkel.
com>
Bezoekadres:
Respijthuis Alkmaar / Van de Veldelaan
972 /1816 PZ Alkmaar Tel. 072-512 66 65
<www.respijthuis-alkmaar.nl>
Open dag eerste woensdag van de maand
10.00-12.00 uur
Vrijwilliger worden, u bent van harte welkom voor een kennismaking.
Simone Schmidt
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Nederlandse les in
inloopcentrum
'Bij de Bron'
Langzaam komt een tiental mensen binnendruppelen voor de taalles in het
‘ouders lokaal’ van de naast ons gebouw
gelegen obs. Nicolaas Beets. Heel wat
landen zijn vertegenwoordigd: China,
Indonesië, Afghanistan, Irak, Somalië,
Marokko en Turkije.

P

etra Achterstraat en Jan Geerts, vrijwilligers van het inloophuis Bij de Bron,
aan de Willem Buytewechstraat 2 proberen
elke woensdagmorgen van 09:00 tot 11:00
uur de cursisten zoveel mogelijk bij te brengen van onze Nederlandse taal. ’s Middags
van 13:00 tot 15:00 uur komt er een groep
naar het inloopcentrum Bij de Bron. De
niveaus lopen uiteen van beginner, naar ver
gevorderd en van laagopgeleid, naar hoogopgeleid. Er wordt geoefend met uitspraak,
woordenschat en gramma- tica. Niet alleen
de cursisten, ook wij leren ervan. Zoveel
verschillende culturen bij elkaar zorgt voor
interessante gesprekken. Cursisten vinden
het gezellig om te komen en zijn bijzonder
gemotiveerd.
Kinderactiviteiten
Elke eerste en derde woensdag van de
maand is het weer een gezellige boel bij het
inloopcentrum. Dan zijn er kinderactiviteiten. Er wordt gebakken, gekookt en er zijn
spelletjes te doen. De vorige maand hebben
we een indianenfeest georganiseerd. Er
stond zelfs een foto op de voorpagina van
de Alkmaarsche Courant. Het is altijd een
gezellige sfeer in het inloopcentrum. De
kinderen van vier t/m twaalf jaar met hun
ouders zijn hartelijk welkom. De middagen
starten om 14:30.
Jan Geerts
Bij De Bron
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Van de Vrijheidskerk
Beste redactie,
De gemeenteleden van de Vrijheidskerk
hopen dat u een plekje hebt voor bijgaand bericht.

Z

ondag 1 mei na de dienst hebben zij
onder leiding van ds. Jans stickers verwijderd die in de omgeving van de Vrijheidskerk op lantaarnpalen waren aangebracht. 'Refugees not welcome' was op de
stickers te lezen.
Met bevrijdingsdag in het vooruitzicht willen wij juist
benadrukken
dat mensen die
hebben moeten
vluchten omdat
zij in hun eigen
land niet vrij en
veilig zijn, bij
ons juist wel
welkom zijn en
dat wij ze hartelijk
willen
ontvangen en
helpen. Daarom
hebben wij met
elkaar de stickers verwijderd en stellen wij
met behulp van vrijwilligers onze kerk open
voor ontmoetingen.
Namens de taakgroep communicatie Protestantse gemeente Alkmaar

Filmmiddag in
de Pius X
woensdag 22 juni
Als afsluiting van dit seizoen laten wij
deze hartverwarmende film zien, waarin
een emotioneel beschadigde wees een
strijd levert tussen zijn eigen wil en die
van zijn gemotiveerde koorleider.

W

ij hopen dit seizoen gezellig samen
met U af te sluiten en het plan is om
in oktober weer te beginnen. Na afloop bent
u van harte uitgenodigd om "na te blijven"
voor een hapje en een drankje.
Ontvangst vanaf
13.45 uur met koffie/
thee
Entree
€ 3,00
Aanvang film
14.00 uur
Duur film
1½ uur
Plaats
wijkkerk Pius X
Ingang
Blanckerhofweg 15

Ingvild van den Bos

Yvonne de Weerdt
Mei 2016
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Wilt u adverteren in De Geestmolen, dat kan:
Bel, schrijf of e-mail naar: Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262,
1816 TK Alkmaar, 072-511 35 40, <redactie@geestmolen.nl>
‘De Geestmolen’ is sinds 1995 een uitgave van de vereniging Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ en verschijnt 4 maal per jaar. Aan het einde van februari, mei, augustus en
november.
Oplage en verspreiding
Het blad wordt in een oplage van 1100 exemplaren huis aan huis bezorgd in ons werkgebied.
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn (formaat A5)

hele pagina

halve pagina

een derde pagina

een vierde pagina

€
€
€
€

180,90,60,45,-

Plaatsing van de advertentie is voor vier uitgaven ingaande op
de eerstvolgende verschijningsdatum.
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Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
Veilig Thuis NHN (meldpunt kindermishandeling en huislijk geweld): tel. 0800-2000
<info@veiligthuisnhn.nl>
Alarm/Ambulance: als elke seconde telt: 112
Voor zaken zonder zwaailicht: tel. 564 44 44.
Art. 1 Bureau: tel. 515 44 00.
Aphega apotheek De Hoef: Van Ostadelaan
248, tel. 514 30 60 , <info@apotheekdehoef.nl>
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: 088-559
16 00, e-mail <klantenservice@zorgcirkel.com>,
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.

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: Vincent Beuling, spreekuur
Honthorstlaan 436, di. 14.00-14.30 tel. 09008844
<Vincent.Beuling@politie.nl> Brigitta Coppens
<Brigitta.Coppens@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
Seksueel geweld: (UMC Utrecht) 0800-0188
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
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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 per jaar.

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,

Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262
John Does, Bloemaertlaan162
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Rens Kleverlaan, Bloemaertlaan 182
Susanna E. Kropf, Weenixhof 47
• De Feestmolen
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Esther Kuiper, Willem Hedastraat 91
Dieuwke Wetsema, Lievenshof 2
• 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,
Leonard Bramerstraat, Lievenshof, Moreelsestraat, Porcellishof, Résidence Hoevervaart,
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:_______________________________________________________________
Datum en Handtekening:_________________________________________________
Eenmaal per jaar ontvangt u een betalingsverzoek, directe betaling op rek 3764.99.516

Inleveren lidmaatschapstrookje: Bloemaertlaan 182, penningmeester@geestmolen.nl
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