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Beste buurtbewoners
‘Geestmolen’

van

De

Hoef

Nieuwjaarsreceptie
Deze vierde receptie van het Buurtoverleg
was op zondagmiddag 15 januari 2017, met
deze keer muziek van Pako en Caren van
‘Soul en Sense’. “Gevoelvol entertainment,
performance met passie, ouderwetse gezelligheid, tikkeltje ondeugend, uitgebreid
repertoire en muzikale interactie”. De middag verliep swingend en werd bezocht door
ongeveer zestig wijkbewoners. De band
was zeer professioneel en werd door alle
aanwezigen bijzonder gewaardeerd. Drankjes werden geserveerd door de gastdames
en -heren van De Alkenhorst en hapjes door

de leden van onze eigen Feestmolen. De
tevredenheid bleek ook uit het feit dat drie
nieuwe leden/donateurs zich spontaan opgaven bij het Buurtoverleg. Volgend jaar
gaan we het zeker nog eens doen.
ALV
De Algemene Ledenvergadering wordt dit
jaar gehouden op dinsdagavond 14 maart
2017 in de Mormonenkerk, Jan de Heemstraat 10 van 19.30 uur tot 22.00 uur. Mede
door deze centrale plek in onze wijk rekenen we op een hoge opkomst, liefst met
leden die nog meer voor ons Buurtoverleg
willen betekenen als werkgroep- of be6

stuurslid. Maar natuurlijk ook gewoon om
de verslagen van het bestuur en de werkgroepen te horen en hun plannen voor de
toekomst. Of om zelf met vragen of ideeën
aan te komen of gewoon om uw medebuurtbewoners te ontmoeten.
Na de pauze zijn de sprekers - dit deel ook
voor niet-leden - de nieuwe wijkagente Brigitta Coppens. Zij zal ons vertellen over hun
werk in Alkmaar West, over de veiligheid
in De Hoef en hoe dit nog verbeterd kan
worden. Ook zal er ruimschoots tijd zijn
voor vragen van de buurtbewoners.
De presentatie na de pauze (rond 21.00
uur), is dus ook open voor niet-leden.
Lidmaatschap
Binnenkort zult u van de penningmeester
een uitnodiging ontvangen om het lidmaatschap, nog steeds 7,50 euro per lid, over te
maken. Het Buurtoverleg heeft uw bijdrage
hard nodig. U kunt de penningmeester vóór
zijn, door zèlf reeds de 7,50 euro (of meer)
over te maken naar ons Rabobank IBAN
nummer: NL93 RABO 0376 4995 16. Wilt
u op een andere, heel aangename manier,
ons Buurtoverleg (financieel) helpen dan
kunt u zich opgeven via
<Feestmolen@geestmolen.nl> voor de jaarlijkse Rabobank fietssponsortocht die dit
jaar op zaterdag 10 juni plaats vindt. De
eerste tien fietsers kunnen in totaal 300 euro
voor onze kas verdienen. Meer bewoners
kunnen meefietsen maar dan uitsluitend
voor de gezelligheid.
Adverteerders
In deze uitgave mogen we deze keer zelfs
vier nieuwe adverteerders verwelkomen.
Ingeborg van Spijker heeft de kapperszaak
FM Haistyling aan de Terborchlaan 2 overgenomen, nu genoemd Haarstudio De Hoef.
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In Terborchhof 1, heeft Jolanda Escabache
haar Haarsalon De Vleugels geopend. We
wensen beide ondernemers veel succes.
Ook in onze wijk begint Ingeborg Schenkels op maandag 20 maart een Massage
cursus in De Alkenhorst. Onze laatste nieuwe adverteerder is Ramon Wolthuis van
Rijschool Wolthuis in Alkmaar-Noord. Alle
adverteerders bedankt voor jullie steun aan
ons blad.
Uitdunnen stadsbosje achter de
Honthorstlaanflats
Intussen is hier de kap van zo’n vijftien
bomen en boompjes in begin februari uitgevoerd. Gelukkig met meer respect voor de
natuur dan in 2006 en 2012. Het kappen en
snoeien werd gedaan vanaf bestaande banen/plekken, zodat onnodige schade aan de
rest van de bomen en struiken voorkomen
kon worden. Op ons verzoek zijn een paar
boomstammen in volle lengte in het bosje
blijven liggen, om de ondergrond wat inte-

ressanter te maken voor de flora en fauna in
dit bosje.
Na de kap heb ik samen met huismeester
Hans Veerbeek het resultaat bekeken. Ons
viel op dat het toch wel erg kaal geworden
was. Boomexpert Cees Bas van Stadswerk072 heeft aangegeven aan het eind van de
zomer samen met ons de strook nog eens
goed te bekijken om te zien of er misschien
op de erg kale plekken een paar berken of
andere kleinschalige bomen geplant kunnen
worden.
Martien de Bruijn
<voorzitter@geestmolen.nl>

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
van Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Dinsdag 14 maart 2017
De kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste dagen
Jan de Heemstraat 10
Aanvang 19.30 uur
Koffie om 19.15 uur
Alle leden van het Buurtoverleg zijn welkom
Na de pauze om ongeveer 21.00 uur

‘Veiligheid in onze wijk’
door wijkagente Brigitta Coppens

Alle wijkbewoners zijn welkom voor deze presentatie
Februari 2017

7

Crematorium weer bij
de hoogste rechter
Op 19 januari 2017 werd de zitting bij de
Raad van State voortgezet nadat deze op
21 juni 2016 was afgebroken. Projectontwikkelaar Vrieshorst wil, met steun van
de gemeente Alkmaar, een crematorium
op de locatie van voormalig Tuincentrum De Hoef aan de Meerweg in De
Egmondermeer realiseren.

A

l zeven maal eerder is in De Geestmolen aandacht besteed aan de plannen
voor een Monuta crematorium in De Westrand. Hier zijn de juridische procedures
verduidelijkt, de bezwaargronden tegen het
crematorium uiteengezet en is aandacht
besteed aan de doorlopen procedures waarbinnen geprobeerd is om het crematorium
op deze locatie mogelijk te kunnen maken.
Geen crematorium in Alkmaar
Er was vorig millennium nog ruimte voor
één crematorium in de regio. Verschillende
uitvaartverzorgers hebben tot 2006 bij de
gemeente Alkmaar tevergeefs aanvragen
ingediend voor een crematorium. Alle aanvragen werden afgewezen en het gemeentebestuur besloot om geen medewerking
meer te verlenen aan een crematorium. Er
werd doorverwezen naar Heerhugowaard

8

alwaar uitvaartverzorger Dela in 2014 het
regionale crematorium gebouwd heeft. In
2007 gaf de gemeente Alkmaar aan dat er in
de gemeente Alkmaar definitief geen crematorium meer zou komen.
Wel een crematorium in Alkmaar
Begin 2014 gaf de gemeente Alkmaar aan
voorstander te zijn van een crematorium aan
de Meerweg na gesprekken met projectontwikkelaar Vrieshorst. Bijzonder want na
breed overleg met alle instanties en bewonersorganisatie was net een nieuwe structuurvisie vastgesteld. Hierin staat dat deze
locatie teruggeven moet worden aan de natuur als compensatie voor stedelijke bebouwing elders in De Westrand. De locatie is
uitsluitingsgebied voor een stedelijke voorziening zoals een crematorium. Desondanks
werd door de gemeente Alkmaar een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw
van een crematorium op deze locatie. Een
conflict was geboren.
Juridische procedures
Nadat de rechter op 2 juni 2015 de afgegeven omgevingsvergunning vernietigd had
zijn de projectontwikkelaar en de gemeente
samen in hoger beroep gegaan bij de Raad
van State. Hier heeft de gemeente Alkmaar
drie maal uitstel van de zitting gevraagd, én
gekregen, om de vernietigde omgevingsvergunning te ‘repareren’. De vereiste afgifte
van de ‘verklaring van geen bedenkingen’
door de gemeenteraad kon rekenen op een
meerderheid van de coalitie ondanks dat het
vereiste bewijs voor nut en noodzaak ontbrak. Deze ‘gerepareerde' omgevingsvergunning is vervolgens als bewijsvoering bij
de Raad van State aangedragen om de
komst van het crematorium alsnog doorgang te laten vinden. Tijdens de zitting op
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21 juni 2016 bleek echter dat bij de rechtbank tegen de ‘gerepareerde’ omgevingsvergunning nog beroep mogelijk was waarop de zitting verdaagd is.
Kern van het probleem
Los van de vraag of een zerstien meter hoge
bebouwing hier passend is, is het essentieel
aan te geven waarom een crematorium alleen op deze plaats mogelijk is. De gemeente moet enerzijds aantonen dat er een noodzaak is voor een extra regionaal crematorium en anderzijds bewijs leveren dat er nergens anders binnen de gemeente een locatie
voor een crematorium mogelijk is. De Raad
van State had dan ook veel vragen over het
nut en de noodzaak van een crematorium op
deze locatie (Meerweg 11). Tegenstanders
gaven aan dat er geen gedegen onderzoek
geweest is naar geschikte alternatieve locaties binnen het stedelijk gebied. Dela gaf
fijntjes aan dat zij aan de Edisonweg een
locatie hebben waar een crematorium zonder problemen zou mogen komen. Eerder
hadden de bezwaarmakers de aangedragen
gronden waarom het noodzakelijk zou zijn
een extra crematorium in de regio te realiseren, al weerlegd.
Uitspraak
In 2008 is de WABO, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, in werking getreden. Gemeentes hebben meer bevoegdheden gekregen wat betreft het wijzigingen
van
bestemmingsplannen
via
een
‘omgevingsvergunning’. Wat deze zaak zo
uniek maakt is dat juist in een uitsluitingsgebied voor verstedelijking de gemeente
Alkmaar, op verzoek van een projectontwikkelaar, verstedelijking probeert te realiseren.
Begin april 2017 wordt de uitspraak van de
Raad van State verwacht.

Molen Mix
Zaterdagmorgen 14 januari 2017 vond de
officiële her ingebruikname van de
Geestmolen plaats. Zowel binnen tot in
de nok aan toe als buiten de molen, was
het een drukte van belang. De volgende
dag had een memorabele kunnen worden. Herstel en functioneren van een
draaiende Geestmolen lukte dus precies
binnen de twee jaar, toen tijdens een
storm de vier wieken met as en al van de
kap af waaiden.
Her ingebruikname
De openings ceremonie werd verricht door
wethouder Anjo van de Ven (OPA) met in
haar portefeuille ‘Erfgoed’ en molenaar Piet
Kuiper die de wieken van de rem haalden.
Een RTV-NH ploeg filmde het geheel en
klom tot ver bovenin. De vele molen minnende bezoekers met een drankje/gebakje,
tezamen met de trots draaiende Geestmolen,
gaf de combinatie met een open dag een
feestelijk tintje. Vanwege de harde wind
was een springkussen buiten voor de kinderen achterwege gelaten. Een jong gezin
gaf hun baby een flesje binnenin de molen.
Misschien een toekomstige molenaar?
Windvang/-recht/-stilte
In zijn toespraak herinnerde de molenaar
aan de geschiedenis van de molen en benadrukte dat er vrijwel uit alle (toekomstige)
hoeken voor de eeuwenoude molen, vrije

Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>
Februari 2017
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windvang bijna onmogelijk is geworden.
Dit is het windrecht wat in de twintigste
eeuw gemeentelijk werd afgekocht in ruil
voor onderhoud van de molen en het kunnen bouwen van de hoge Honthorstlaan
flatgebouwen. Deze handeling doortrekkend
naar de één en twintigste eeuw, worden
nabije inbreilocaties blijkbaar een garantie
voor windstilte. Hopelijk is de noodzaak
van voldoende windvang ingedaald bij de
aanwezige ambtenaren. Begin november
2016 heeft Bot Bouw het leegstaande
Rooker Assurantiën pand gekocht en tevens
een verzoek ingediend tot wijziging van het
bestemmingsplan, verhoging bouwvolume
van twee naar zes verdiepingen. De projectontwikkelaar heeft plannen om hier, Bloemaertlaan 20, te slopen voor nòg eens dertig
nieuwbouw appartementen en tot en met zes
hoog te willen gaan bouwen. De Alkmaarse
Courant van 20/1 wijdde hieraan het artikel
‘Hevig verzet tegen plan Bot Bouw’. Met
de eerder geplande komst van een geïnteresseerde huisartsen praktijk had het nog bestaande gebouw vrijwel ongewijzigd kunnen blijven, maar op 1/9 werd dit doorkruist
door brand(schade), dus aankoop door Bot
Bouw. Met nieuwe bouwplannen wordt
vrije windvang voor de molen nòg méér
uitgesloten, met andere woorden oprukkende/hoge woningbouw in de directe omgeving weerhoudt de molen ervan optimaal
te kunnen draaien. Gelukkig is de ernaast
gelegen Mormonenkerk niet te koop, anders
hadden de voorlopige plannen zo maar verdubbeld kunnen worden.
Eén na grootste molengemeente
Tijdens de her ingebruikname kwam tot
uiting dat Alkmaar - na de fusie in 2015 en
onder bepaalde criteria - de op één na grootste molengemeente van Nederland is geworden. Het gaat dan om enige tientallen
molens, een grote verantwoordelijkheid. De
grootste molengemeente in Nederland is
Kinderdijk. In de provincie Noord Holland
is Alkmaar onbetwist de grootste molenge-

meente. Hoe gaat de gemeente dan om met
windvang van de andere molens in Alkmaar die ook in bewoonde gebieden staan?
Schoorsteenbrand
Maandagmiddag 9 januari 2017 was het
molenaarshuis even het middelpunt van de
wijk. Een fel knipperende brandweerauto
en hoogwerker stonden geparkeerd op de
Bloemaertlaan. In het kraanbakje nam een
brandweerman plaats en werd richting de
schoorsteen gedirigeerd om zich hoog in de
lucht met de voeten af te zetten tegen het
metalen puntdakje van de schoorsteen.

Rook kwam uit de schoorsteen vandaan
waar het brandje was ontstaan. Aan de buitenkant is geen schade te zien als uitsluitend een bewalmde schoorsteen. Aan de
overkant van het Hoeverpad staat de robuuste Geestmolen, met nu inmiddels functionerende wieken, te draaien. Nog diezelfde week werd ze weer in gebruik genomen.
Het geluk is met de wijk want het had veel
erger kunnen aflopen met het molenaarshuis, als één van de weinige monumenten
uit het naoorlogse De Hoef.
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Verzet tegen
hoogbouw Rooker
Het zal je maar gebeuren, net een nieuw
huis gekocht met gegarandeerd vrij uitzicht op het zuiden en nog bezig de verhuisdozen uit te pakken. Dan lees je opeens dat een projectontwikkelaar het
bedrijfspand van Rooker aan de Bloemaertlaan gekocht heeft en hier een flatgebouw van zes verdiepingen wil gaan bouwen. Weg zonlicht en vrij uitzicht.

H

et overkwam de nieuwe bewoners aan
het Claeszpad. Op de website van Bot
Bouw, de projectontwikkelaar die ook hun
huizen gebouwd heeft, staat dat er plannen
zijn voor dertig appartementen op het
voormalig terrein van Rooker aan de
Bloemaertlaan. Er was lang sprake dat
Huisartsenpraktijk Bergerhoef hier in zou
trekken onder een HOED: Huisartsen Onder Eén Dak. De besprekingen liepen al
enige tijd zonder resultaat totdat wij dit
najaar via via hoorden dat het lege pand
mogelijk verkocht zou worden aan een projectontwikkelaar.
Wijziging bestemmingsplan
De nieuwe bewoners zagen tot hun schrik
op de website van Bot Bouw dat zij locatie
Rooker in ontwikkeling heeft en het pand
wil slopen om hier een flatgebouw van zes
verdiepingen neer te zetten voor dertig appartementen. Omwonenden hebben navraag
bij de gemeente gedaan waaruit bleek dat
Bot Bouw een wijziging van het bestemmingsplan ingediend had. Nu is het een
bedrijventerrein met een maximaal toegestane bouwhoogte van 7 meter, het beoogde
flatgebouw heeft een woonbestemming en
zou zo’n 17 meter hoog moeten worden.
Voorheen publiceerde de gemeente bouwaanvragen en besluiten in een gemeentelijk
dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. Nu
12

worden besluiten allen nog maar gepubliceerd
op
de
landelijke
website
<www.officielebekendmakingen.nl>.
Op deze site heeft de gemeente niets geplaatst over een eventuele aanvraag voor
wijziging van het bestemmingsplan voor
woningbouw, zodat bewoners van Alkmaar
formeel nog van niets weten.
In ontwikkeling
Eind november 2016 heeft Bot Bouw het
Buurtoverleg geïnformeerd dat zij zojuist
eigenaar geworden was van het gebouw van
Rooker Assurantiën aan de Bloemaertlaan
20 en dat zij contact had gehad met de VvE
Doornbos (De Hoef XL). Aangegeven werd
dat zij de eerste contacten gelegd hadden
met de architect en medio februari 2017, als
het eerste schetsontwerp gereed was, contact zouden opnemen voor overleg. Dat een
projectontwikkelaar het Buurtoverleg zelf
benadert is te prijzen. In het verleden is
constructief met Bot Bouw overlegd. In de
mailwisseling is niet gesproken over sloop
of bouwhoogtes. Op de website van Bot
Bouw blijkt een impressie van de bouwplannen voor ‘Locatie Rooker Alkmaar’ te
staan.

(botbouwgroep.nl/referentieprojecten/inontwikkeling/)
Geestmolen Nota van Uitgangspunten
Oudgedienden kennen deze Nota uit 1999
nog waarin de voorwaarden staan voor woningbouw op het terrein van de MTS en de
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omliggende bedrijventerreinen. Bekend is
de zinssnede: ‘Het windrecht van de Geestmolen is aan de gemeente Alkmaar verkocht. Desondanks blijft het zaak om in
ruimtelijk opzicht rekening te houden met
windvang molen’. De Hoef XL, nu bekend
als ‘Doornbos’, zou het laatste stukje woningbouw zijn binnen dit plan met een toegestane bouwhoogte van maximaal drie
bouwlagen. Het Buurtoverleg is van mening
dat voor het Rooker terrein, als de huidige
kantoorbestemming niet houdbaar blijft en
er woningen moeten komen, dit voortzetting
van de bestaande woningbouw aan de
Bloemaertlaan zou moeten worden: grondgebonden woningen van twee bouwlagen
met kap.

lezen was in de Alkmaarsche Courant van
20 januari 2017. Zij willen de bedrijfsbestemming graag houden vanwege hun privacy ’s avonds en in het weekend; en het
zonlicht en het vrije uitzicht.

Hevig verzet
Bij de her ingebruikname van de Geestmolen, op 14 januari 2017, roemde wethouder
Anjo van de Ven dat de historische Geestmolen weer in oude glorie kon draaien. Bij
deze opening gaf molenaar Piet Kuiper in
een bewogen speech aan tegen de hoogbouwplannen van het Rooker gebouw te
zijn omdat die een ernstige inbreuk vormen
op de windvang van de Geestmolen en het
straatbeeld in de buurt aantast

(Impressie gevolgen bouwplan)
Uw mening
Inmiddels hebben meer dan 120 wijkbewoners hun mening gegeven over de mogelijke komst van het appartementencomplex.
Gevraagd werd een keuze te maken over
het plan met toelichting: voor, tegen, neutraal of anders. Wilt u ook uw mening geven en bent u nog niet benaderd dan kunt u
contact opnemen met mevr. J. Boekel;
e-mail:<judithboekel79@gmail.com>.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>

(Huidige situatie)
Het grootste verzet komt van de nieuwe
bewoners aan het Claeszpad zoals ook te
Februari 2017

Maak kennis met de wereldtaal
ESPERANTO
tijdens het studieweekend van
Esperanto Nederland voor
alle leeftijden op
3 t/m 5 maart 2017
in Stevensbeek, Noord Limburg.
Informatie en aanmelden:
studosemajnfino@esperantonederland.nl
13

Wil je met plezier je autorijbewijs halen?
Meld je aan voor een gratis proefles!
Nu de eerste 10 rijlessen voor
250 euro

Rijschool Woltheus
Van Ostadelaan 282
1816 JH Alkmaar
Tel: 072-512 54 34
Fax 072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl

Website: www.rijschoolwoltheus.nl

Telefoon: 06-474 801 65

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Anne Bruggeman tel. 072-512 10 06
14
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Parkeerproblemen in
het winkelcentrum
Er komt een parkeeronderzoek bij winkelcentrum De Hoef om te kijken of de
door winkeliers geconstateerde parkeerproblemen permanent of slechts van tijdelijke aard zijn. Het college heeft het
verzoek om de groenstrook tussen de
Van Ostadelaan en de Hoevervaart op te
offeren voor parkeerplaatsen, afgewezen.

Ecologische hoofdstructuur
Eerdere pogingen om dit groengebied te
bebouwen konden met succes tegengehouden worden. De gemeente heeft aangegeven
dat er niet getornd mag worden aan deze
doorlopende ecologische verbindingszone.
In het bestemmingsplan heeft men ooit, per
abuis, dit stukje als wit gebied onbestemd

W

ie de laatste maanden met de auto
wel eens op een drukke zaterdag
naar het winkelcentrum De Hoef gaat kent
het probleem. Soms moet je echt even zoeken naar een parkeerplaatsje. Komt dit door
een toename van het winkelend publiek dat
met de auto komt of zijn er andere oorzaken?
Parkeren winkelcentrum
Na de recente renovatie van het winkelcentrum zijn op verzoek van de winkeliers een
aantal van de extra parkeerplaatsen voor
bezoekers verdwenen om plaats te maken
voor extra toegang voor winkels. Aan de
achterzijde zijn een aantal bewonersparkeerplaatsen verdwenen om plaatst te maken voor grotere laad- en losplaatsen. Per
saldo zijn er echter meer parkeerplaatsen
dan voor de renovatie.
Parkeerdruk
Toen de Judith Leysterstraat in 2016/17
opgebroken lag voor scheiding van riool en
hemelwater, en de parkeerdruk op het parkeerterrein van omwonenden aantoonbaar
nog verder toenam, heeft de winkeliersvereniging een klacht ingediend bij de gemeente. De vraag is of de huidige situatie het
voorstel van een CDA-raadslid en de winkeliersvereniging rechtvaardigt om de ecologische groenstrook tussen de Van Ostadelaan en de Hoevervaart op te offeren voor
meer parkeerplaatsen.

gelaten. Dit is na vragen van het Buurtoverleg snel gerepareerd. De strook maakt deel
uit van de ecologische hoofdstructuur, dient
groen te blijven, en is als groengebied opgenomen in het bestemmingsplan. Wel is
toentertijd bij de renovatie van het winkelcentrum uit noodzaak toestemming verleend
voor 40 tijdelijke parkeerplaatsen onder de
strikte voorwaarde dat het echt tijdelijk zou
zijn. Het college heeft het verzoek deze
strook permanent op te offeren voor parkeerplaatsen, dan ook terecht afgewezen.
Onderzoek
De vraag is of het parkeren van bewoners
op de voor het winkelend publiek bestemde
parkeerplaatsen permanent is of deels veroorzaakt wordt door de openliggende straten in de directe omgeving. Door deze
werkzaamheden kunnen bewoners niet meer
in hun eigen straat parkeren. Het college
heeft aangekondigd onderzoek te doen naar
de parkeerdruk waarbij de ontkoppelingswerkzaamheden meegenomen zullen worden.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>
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Overlijden distributeur
Eind 2016 overleed de in de Honthorstlaan
wonende Jan Odie. Sinds 2015 was Jan
mede-distributeur van De Geestmolen. Hij
was graag bereid om - na uitval van een
vorige distributeur - het buurtblad te helpen
rondbrengen, waarvoor we hem zeer erkentelijk waren. We zagen Jan regelmatig bezig
in zijn volkstuin aan de Olympiaweg. Met
zijn heengaan wensen we zijn familie veel
sterkte toe.

Terborchlaan 329/Alcmaria Victrix: 11 populieren
Robonsbosweg 10/AFC ’34: 7 essen, 1 wilg
en 3 populieren
Robonsbosweg/Rugbyveld: 3 eiken en 1 els
Wat is de kapcompensatie?

Boomkap
- Aan basisschool An Nasr werd omgevingsvergunning nummer 22 verleend voor
de kap op het schoolplein van zeven volwassen platanen. Boosdoeners zijn boomwortels met opgelichte tegels en kinderen

Obs Nicolaas Beets
De Stadskrant van 8/2 maakt melding van
de nationale voorleesdag op 24/1. Zodoende
bracht burgemeester Piet Bruinooge op die
dag een bezoek aan de school om de kinderen voor te lezen.

Rkbs de Driemaster
Officiële Mededelingen van 8/12/2016 melden dat er nabij deze school een ondergrondse inzamelingsvoorziening komt.

Terborchlaan
Eind november 2016 was het deel tussen de
vijzel rotonde en De Vleugels afgesloten
om de disfunctionerende granulaatstroken
van de regenwater ontkoppeling, fase 1, te
vervangen zodat regenplassen wegstromen.

die vallen. Ook verstoppen de wortels de
nog oude rioleringen met als gevolg regenplassen die de kinderen beletten buiten te
spelen. Het verkleinde schoolplein werd in
2015/16 blijkbaar niet meegenomen tijdens
de regenwater ontkoppeling, fase 2. Een
overdaad aan dode bladeren is onpraktisch.
- Volgens de Officiele Bekendmakingen dd
12/1/2017 volgen bij onderstaande sportcomplexen van Alkmaarsport nog meer te
kappen/rooien bomen:

Winkelcentrum De Hoef
- In november 2016 werden vanaf het parkeerterrein twee doorgangen naar de supermarkten gerealiseerd. Dit gebeurde in mindering van het aantal parkeerplaatsen.
- Winkeliers tegenover Blokker zouden na
het doortrekken van de twee bovengenoemde doorgangen naar de supermarkten toe,
minder aanloop hebben. Klanten lopen nu
vanaf de parkeerplaats meer gericht door
naar de supermarkten toe.
- In december vertrok Harry Karsten Mode
en Lingerie uit het winkelcentrum. Zijn
plaats werd tijdelijk ingenomen door een
kleding outlet winkel.
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- Intussen werd de onderbroken blinden
geleide strook rondom het buitenterrasje
van bakkerij Mens, aangelegd.
- Navraag op 26/1 bij de gemeente leverde
geen reactie op over de verdere uitvoering
van de resterende aanpassingen na de renovatie van het winkelcentrum in 2014/15.
Hopelijk volgen de vorige zitbanken.
- In januari werd de uitslag bekend gemaakt
van de in 2016 op het winkelcentrum georganiseerde verenigingspromoties. Als winnaar kwam uit de bus Atletiekvereniging
Hylas die een prijs van € 750 en een reclame uiting van € 2000 ontving.
- Op 7/2 gaf Frans Kraakman voor de Historische Vereniging Alkmaar een lezing over
de geschiedenis van Wijnhandel Kraakman
die in 1804 werd opgericht.
- In de Alkmaarse Courant van 4/2 is te
lezen dat op vrijdagavond 3/2 rond 21.00
uur een overval werd gepleegde op de kas
van AH. Het is onbekend of en hoeveel geld
er werd meegenomen. De dader is gevlucht
richting Bloemaertlaan waar politie met
honden en zaklantaarns en een helikopter
tot laat in de avond is blijven zoeken.
Honthorstlaan
- Na de oud-/nieuwjaarsvieringen heeft de
stoep voor het speeltuintje aan de
Honthorstlaan een flinke veer moeten laten.
De omgeving ziet er zwart geblakerd uit.
- Op 8/2 bracht een hoge hijskraan manschappen/materiaal bovenop het dak van
flatgebouw ‘Hoeverzicht’ om aan telefoon
antennes te werken.
Rotonde(s) reclame
Sinds enige weken worden drie rotondes in
Alkmaar
door
een
adverteerder/
fietsenwinkel uit Heerhugowaard opgetooid. Het betreft minimaal de vijzelrotonde
in winkelcentrum De Hoef, de paardenrotonde bij het entree tot de Bergermeer en de
Bergerrotonde. Raadsvragen werden gesteld
door PvdA. Het blijkt hier te gaan om een
aangenomen motie uit 2012 waarbij het

adoptief stellen van rotondes in Alkmaar
wordt uitbesteed aan ondernemers die het
groen daar onderhouden en dat kenbaar
kunnen maken met reclame uitingen. Wijkvereniging Bergermeer heeft hier tegen geageerd middels een brief van 9/1/2017 aan
wethouder de heer Jan Nagengast. Ons
Buurtoverleg sluit zich hierbij aan.
De Vleugels
- In januari 2017 vond een gesprek plaats
met Geriant over de mogelijkheid van een
derde huis in de wijk, maar nu in de dagbestedingsruimte van De Vleugels. Een en
ander is afhankelijk van vraag en aanbod.
- Per 1 februari verruimde de brasserie haar
openingstijden voor wijkbewoners met
‘ontbijt to go’, kleine lunchkaart en avondrestaurant (maandag- en woensdagavond)

voor een tweegangen menu ad € 6,50. Openingstijden: maandag en woensdag 8 19.30 uur, dinsdag en donderdag 8 - 17.30
uur, vrijdag 8 - 14 uur, zaterdag en zondag
9 - 17.30 uur.
- De planning is dat vanaf half april de eerste étage versneld verbouwd gaat worden,
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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.
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zodat de totale verbouwing niet gaat duren
tot in 2018 maar afgerond wordt voor de
bouwvak 2017.

PWN op de stoep voor huisnummer 182
een reparatie uit. Hierdoor zaten tijdelijk
twintig huishoudens zonder water.

Verhoging oplage
Nu dat alle vijf en dertig woningen van
bouwproject ‘De Hoef XL/Claeszpad’ eind
2016 werden opgeleverd, zal vanaf de februari uitgave een verhoogde De Geestmolen oplage plaats moeten vinden. Om nieuwe leden te stimuleren zal de voorzitter van
het buurtoverleg, Martien de Bruijn, de bewoners dit nummer persoonlijk komen
overhandigen.

Het Heem
- De Stadskrant van 23 november 2016
meldt op bladzijde 7 onder ‘VVD’ dat de
zwerversproblematiek in De Hoef succesvol werd aangekaart en wordt teruggedrongen. Van Burgemeester en Wethouders
werd vernomen dat er een plan van aanpak
zou liggen.
- Ook diende die politieke partij op 15/12
een tegenmotie in om Het Heem te laten
verhuizen naar de leegstaande étage in
AZC2/Robonsbosweg.
- Verruimde openingstijden als proef tijdens de wintermaanden (buiten vorstperiodes) zijn dagelijks vanaf 19.00 uur.

De Alkenhorst
- De nieuwjaarsreceptie werd op zondag
15/1 uitbundig gevierd met ruim zestig
wijkbewoners.
- Zondagmiddag 26 maart vindt om 14.00
uur aan de Schelfhoutlaan 4 een fotopresentatie plaats in het kader van ‘De wijk op
reis’. Deze keer tonen wijkgenoten Yvonne
en Gerard de Weerdt hun foto’s over de
Kaap Verdische eilanden vóór de pauze en
ná de pauze de Gouden Ring bij Moskou.
Bloemaertlaan
- Eind november 2016 werd het zuidelijk
deel vanaf de Honthorstlaan afgesloten ter
aansluiting op het heringerichte deel van de
hoek met Jan de Heemstraat, na voltooiing
van De Hoef XL.
- Een bevroren wegdek was de aanwijzing
voor een groot waterlek. Op 27/1 voerde

RK parochieblad
- De januari uitgave, nummer 4, meldt een
bedankje aan alle gulle gevers die voor de
bewoners van Het Heem kerstpakketten
inzamelden.
- In het Alkmaar Freedom House/AFH
(vluchtelingen project van de Alkmaarse
raad van Kerken in de Vrijheidskerk) waar
tijdens alle werkdagen toekomstige nieuwe
Nederlanders de taal proberen te leren, worden behalve gitaarlessen op vrijdagmiddag
ook op dinsdagmiddag tekenlessen gegeven. Andere activiteiten zijn een fietscursus, het schenken van overtollige fietsen
aan vluchtelingen, een uitnodiging voor de
kinderen om deel te nemen aan de jaarlijkse
nationale straatspeeldag en het maken van
een flyer voor een Syrische kapper die gratis in zijn AZC-kamer knipt. Een muziekband heeft een gratis optreden verzorgd
waarbij het ingezamelde geld gedoneerd
wordt aan het AFH.
Volgens het Alkmaars Weekblad van 21/12
zou er op kerstavond in de Grote Kerk gecollecteerd worden voor het Alkmaar Freedom House.
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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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Van de Veldelaan
- Op vrijdagavond 20/1/2017 raakte een 38
jarige vrouw zwaar gewond bij een steekincident in flatgebouw ‘Noordertogt’. Een 52
jarige verdachte man, zonder vaste verblijfplaats en onder invloed van drank/drugs,
werd aangehouden en verhoord. Het speelde
zich af in een relationele sfeer.
- Half februari werden 22 bomen gekapt
(fase 3 Regenwater ontkoppeling)
Afgesloten straten 2016/2017
Vanwege
allerlei
werkzaamheden
(verbouwing/renovatie/vervanging/
reparatie) was het opvallend dat eind 2016
veel straten/locaties tegelijk waren afgesloten/opengebroken:
1. Watermolen de Geestmolen, aanbrenging nieuwe as en vier wieken
2. Nieuwe bestrating Jan de Heemstraat, na
voltooiing De Hoef XL
3. Verbeterde elektriciteitsnetwerk door
Liander, Weissenbruchstraat

8. Honthorstlaan flatgebouwen, verbetering galerijen, zonder parkeren op parkeerplaatsen
Weenixhof
Na het straatbrede groot onderhoud van
eind 2016 werd tijdens vloerisolatie in de
kruipruimte van sommige begane grond
woningen, asbest gevonden. Tijdens het
verwijderen van oude asbest leidingen zijn
brokstukken lokaal blijven liggen. Op 3/2
werd bij het zuidelijke blok een gat in de
stoep gegraven ter hoogte van de middelste
portiek, om onder de vloer een doorgang te

creëren die toegang biedt aan de hele lengte
van het gebouw. Hierna volgde een afgesloten tijdelijk buiten bouwwerk om de asbest
te saneren.

4. Winkelcentrum De Hoef, aanbrenging
twee doorgangen op parkeerplaats - supermarkten
5. Boomkap, aanleg groenstroken/planten
boompjes Willem Kalfstraat
6. Continuering regenwater ontkoppeling,
fase 3, 2016/17 (achter winkelcentrum)
7. Vanaf oktober t/m december 2016 groot
onderhoud Weenixhof met beperkt parkeren

Omgekeerde vuilnisinzameling
Voor deze wijze van inzameling (iedereen
brengt voortaan het restafval naar een ondergrondse container) zou De Hoef pas in
2018 aan de beurt komen.
Westrand
- De Stadskrant van 11/1/2017 op bladzijde
3, meldt de ontwikkeling van het nieuw te
bouwen Olympiapark. Het gaat hier om de
gestarte verkoop van vier kavels in de
Westrand die moet leiden tot een sport- en
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Haarsalon De Vleugels
Haarsalon De Vleugels is al vele jaren
lang gevestigd in wijkgebouw De Vleugels.
In 2016 is er begonnen met een grote verbouwing waardoor de hal in De Vleugels een grote transformatie heeft ondergaan, zo ook onze mooie Haarsalon.
Graag willen wij ook u kennis laten maken
met de gezelligheid en de persoonlijke aandacht die bij ons heel belangrijk is.
Knipbehandeling ter kennismaking 16 euro.
Kopje koffie of thee staat klaar voor u.
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Wij hopen u snel te verwelkomen, wij zijn
te vinden in de hal van De Vleugels. Tevens
ook een pedicure aanwezig. (zie blz. 26)
Jolanda Escabache
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ontspanningspark waar ook ruimte is voor
een hotel en aanvullende winkels.
- Na de verhuizing van Bloedbank Sanquin
eind 2016 uit de Jan Steenstraat naar sportcomplex De Meent/Terborchlaan 301, werd
de nieuwe Bloedbank op 20/1 officieel geopend door de burgemeester. De openingstij-

den zijn hier: maandag 17.00 - 20.00 uur en
dinsdag, woensdag en donderdag 12.30 –
20.00 uur.
- De Alkmaarsche Courant van 11/2 maakt
kenbaar dat ten Noorden van sportcomplex
De Meent een Hippisch Centrum van olympische allure, zou kunnen verrijzen. Het
gaat om een complex van 24 ha op Alkmaars grondgebied wat 25 miljoen Euro
gaat kosten en waarbij de gemeente al toestemming heeft gegeven voor de ontwikkeling van het paardensportcentrum in de
Westrand. Onderhandelingen met de huidige grondeigenaren zijn in volle gang. Het
bestemmingsplan dient dan te worden gewijzigd. Blijft er nog iets over van een groene Westrand?
Respijthuis
- Op zondagavond 4/12/2016 zond NPO 2
TV in ‘Kruispunt’ de documentaire ‘Een
huis vol verhalen’ uit over patiënten en vrijwilligers van het Respijthuis Alkmaar.
Hospice
Voor het in februari geopende ‘t Huis Lioba’ in Egmond (samenwerking tussen het

Egmondse Lioba klooster en Hospice Alkmaar) worden vrijwilligers gezocht.
10 jarig Buurtzorg
Op 21/1 werd dit landelijke Buurtzorg jubileum met een informatiemarkt gevierd in
‘Bij de Bron’, Willem Buytewechstraat 2.
Hier bleek dat onder de paraplu van Buurtzorg (Verpleging) er ook Buurtdiensten
(Huishoudelijke hulp) bestaat. In AlkmaarWest bestaat sinds maart 2016 het Buurtzorg Team Alkmaar West 3 wat kantoor
houdt aan de Vliegerstraat 3 (Pofa fysiotherapie), telefoon 06 – 107 757 08 en e-mail
<alkmaarwest3@buurtzorgnederland.com>
Buurtdiensten heeft één Team in Alkmaar,
telefoon 06 – 126 863 21. Beide instanties
verlenen zorg op basis van een gemeentelijke indicatie, PGB of aan particulieren.
Een nauwe samenwerking bestaat er tussen
Buurtzorg en ‘Saar aan huis’ welke laatste
landelijke zorginstelling in 2016 werd opgericht, met zorgverlening aan huis in Alkmaar en elders. (zie blz. 37)
Wijkverpleegkundigen-West
De Stadskrant van 8/2 maakte bekend dat
indien u zorg nodig heeft zonder dat al een
indicatie werd afgegeven, u contact kunt
opnemen met de wijkverpleegkundigenWest, te bereiken via telefoon 06-109 396
49,
Selma
Jorna,
e-mail
<SJorna@Evean.nl> en Yvanka Zwaga, email <YZwaga@Evean.nl>
ALV
De Algemene Leden Vergadering van
Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ vindt
plaats op dinsdagavond 14 maart om 19.30
uur in de Mormonenkerk, Jan de Heemstraat 10. Spreker is wijkagente Brigitta Coppens. Uitnodigingen uitsluitend voor leden
- vóór de pauze - volgen later. Na de pauze
openbaar entree.
Waterplan fase 4 (De Hoef ZW)
Nu dat de regenwater ontkoppeling achter
het winkelcentrum (fase 3) in volle gang is,
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worden voorbereidingen getroffen voor de
volgende fase 4. Dit is het gebied ten zuiden
van de Terborchlaan tussen de Aert de Gelderlaan en de Van de Veldelaan in. Hier
zouden nog tweehonderd en tien bomen
staan, waarvan er zeventig worden behouden en honderd nieuw aan te planten. Dit
alles op basis van een voorlopig ontwerp
gemaakt op 22/12/2016 in opdracht van
Stadswerk072.
Geen gemeentegids 2017
De Stadskrant van 25/1 meldt dat er in 2017
geen gemeente gids verschijnt. Bewaren dus
het fysieke exemplaar uit 2016!
De Hoef ZO
- Deze wijk distribueerde met nummer 29
van december 2016, waarschijnlijk de allerlaatste huis-aan-huis Buurtkrant de Hoef
ZO! Vanwege het sterk geslonken aantal
vrijwilligers (bestuur en redactie) en een
persoon die om medische redenen moest
afhaken, hebben te weinig vrijwilligers de

driemaandelijkse krant al die tijd in de lucht
weten te houden, wat niet langer meer mogelijk was. Tenzij alsnog een nieuw redactie team zou opstaan?
- Het spandoek aan de Picassolaan 201 zou
moeten helpen bij de verkoop van twee en
dertig te plannen casco appartementen. Onlangs verdween dit, maar de stellage staat
er nog steeds kaal bij. De gevulde hal van
het lege Ahrend gebouw ziet er uit als een
uitdragerij. De AC van 7/12 noemt in artikel ‘Steeds vaker wonen op werkplek’ als
voorbeeld het Ahrend gebouw, inclusief
foto nieuwe stijl. Navraag leverde géén
enkele reactie op, dus is het aannemelijk
dat dit pand als transitie project werd afgeblazen?
- Op 22 december 2016 deed de rechtbank
een uitspraak tegen de twee en dertig jarige
Hassan al Q., die in 2015 vanuit Irak naar
Nederland was gevlucht. Op 1/9/2016 had
hij brand gesticht in AZC1/Picassolaan,
waar twee appartementen onbewoonbaar
werden en waarvan de medebewoners ternauwernood konden worden geëvacueerd.
Het vonnis tegen de in Zwaag gedetineerde
dader luidde twee jaar gevangenisstraf als
proefperiode, inclusief behandelplicht.
- De Officiële Mededelingen van 8/12/2016
melden dat er een omgevingsvergunning
werd verleend voor handhaving van het
diensten-/schoolgebouw
van
AZC1/
Picassolaan 9, tot 1 januari 2019.
- Het Alkmaars Nieuwsblad van 21/12 informeert via een Rabo advertentie dat zij
tijdens NL doet 2017 (10 en 11 maart) gaat
klussen bij Speeltuin De Hoef. Dit is het
gevolg van een vrijwilligersmatch tijdens
de laatste ‘Beursvloer’.
Eleonora Hoekstra
Susanna E. Kropf
(redactie@geestmolen.nl)
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Leren masseren
Massage cursus voor 50 plussers
Veel mensen vinden massage aantrekkelijk. Het is plezierig om te doen en wie
masseert doet een ander ook een groot genoegen. Het is een vriendelijke manier
om contact te maken met je lichaam. Waarom massage?
 Massage is ontspannend.
 Pijnlijke en stijve plekken kunnen weer soepel worden na massage.
 Massage stimuleert bovendien de bloedsomloop.
 Het lichaam kan zich gemakkelijker ontdoen van afvalstoffen.
 En massage heeft een algehele gunstige uitwerking op het lichamelijk
welzijn.
Mensen soms nog wat onwennig tegenover het idee om hun partner, familielid,
vriend of vriendin een massage te geven. Om de drempel wat lager te maken is
deze cursus speciaal georganiseerd voor mensen van 50 jaar en ouder.
De cursus wordt op 6 middagen gegeven op de maandagmiddag
van 13.30u tot 16.30u en start op maandag 20 maart 2017
Huis van de Wijk De Alkenhorst
Schelfhoutlaan 4 1816 LG Alkmaar
De cursus kost 125 euro dit is inclusief een massageboek en massage olie
Voor info en aanmelding kunt u bellen naar Mevr. G. Pennink Tel:06-426 330 12
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BUURTAGENDA
- Zaterdag 25 februari, Zaterdag 8 april, Zaterdag 6 mei, oudpapier inzameling, Speeltuin, Mesdaglaan 180, 09.30 - 11.30 uur
- Zaterdag 25 februari, Zaterdag 25 maart, Zaterdag 29 april, Repair Café de Hoef, de
Blauwe Boom, B. v.d. Leckstraat 1, 13.00 uur
- Zaterdag 25 februari, donderdag 9 en zaterdag 25 maart, Bingo, De Vleugels, 14.15
uur
- Dinsdag 25 februari, 25 maart, Happy Hour, De Vleugels, Terborchhof 1, 16.00 uur
- Woensdag 1 maart, 5 april, 3 mei, open dag Respijthuis, Van de Veldelaan 972,
10.00 uur
- Zaterdag 4 maart, Carnavalsfeest, De Vleugels, Terborchhof 1, 14.30 uur
- Zondag 5 maart, Schone wijk wandeling, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 13.00 uur
- Zondag 5 maart, film ‘Change of life’ (AZC’ers) De Blauwe Boom, B.v.d.Leckstraat,
15.00 uur
- Maandag 6 maart, Optreden koor ‘Eigenwijs’ en verloting, De Vleugels, Terborchhof
1, 14 uur
- Woensdag 8 maart, kledingverkoop Fashion Plus, De Vleugels, Terborchhof 1, 14.00
uur
- Vrijdag 10 & zaterdag 11 maart, NL Doet, landelijk aanbod vrijwilligers voor verenigingen
- Zondag 12 maart, Groene Passie/ecologisch tuinieren, Gaaf Groen, Meerweg 11,
11.00 uur
- Zondag 12 maart, film Dheepan, de Blauwe Boom, B. van der Leckstraat 1, 14.00 uur
- Dinsdag 14 maart, Geestmolen ALV, Mormonenkerk, Jan de Heemstraat 10, 19.30
uur, na de pauze spreker wijkagent Brigitta Coppens
- Donderdag 16 maart, Grieks Buffet (reserveren), De Vleugels, Terborchhof 1, 17.00
uur
- Zondag 19 maart, schoenenverkoop Donjacourt, De Vleugels, Terborchhof 1, 10.00
uur
- Woensdag 22 maart, High Tea (reserveren), De Vleugels, Terborchhof 1, 16.00 uur
- Zondag 26 maart, fotopresentatie Kaap Verdische eilanden en Gouden Driehoek bij
Moskou, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 14.00 uur
- Woensdag 29 maart, film Maria Magdalena, Pius X kerk, Blanckerhofweg 1, 14.00
uur
- Zondag 9 april, Dag van het paard, Gaaf Groen, Meerweg 11, 11.00 uur
- Zondag 9 april, film Our little sister, de Blauwe Boom, B. v.d. Leckstraat 1, 13.00 uur
- Zondag 7 mei, Natuurlijk kind/opvoeding/natuurlijke materialen, Gaaf Groen, Meerweg, 11 uur
- Zondag 14 mei, film El Olivio, Blauwe Boom, B.v.d.Leckstraat 1, 13.00 uur
- Woensdag 17 mei, Fancy Fair, basisschool An Nasr, Tooroplaan 1, 13.30 uur
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Haarstudio De Hoef
Voor hem en haar
Wij zijn Haarstudio De Hoef, voorheen
F.M. Hairstyling, een vriendelijke en
vooral gezellige kapsalon op de hoek van
de Terborchlaan en de Bloemaertlaan.
Vanaf 1 januari heeft de vorige eigenaar
mij de kans gegeven om deze salon over
te nemen.
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Ingeborg van Spijker en woon al ruim zeventien jaar met veel plezier in deze wijk.
In 2010 ben ik hier komen werken en had
nooit durven dromen dat dit mijn eigen
salon zou worden.
Maar toch is het zover gekomen en ben ik
nu de trotse eigenaar van
Haarstudio De Hoef.
Mijn vaste collega’s zijn Gerrie en Conny
die hier ook al vele jaren werken.

Wij zijn er voor jong en oud en zowel dames als heren kunnen bij ons terecht.
Kijk voor de mooie openingsaanbieding
verderop in dit blad (blz. 30).
Afspraak maken? Bel 072-512 07 10
We zijn geopend van: dinsdag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur en zaterdag van
8.30 tot 15.00 uur.
Meer informatie kunt u vinden op
<www.haarstudiodehoef.nl>

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

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

Nieuws van de Pius X
Midweekviering 11 januari 2017 Thema:
De Geestmolen
Op woensdag 11 januari 2017 werd er in de
Pius X kerk tijdens de Midweekviering een
overweging uitgesproken door mevrouw E.
Hoekstra-Ros over de her ingebruikname
van de Geestmolen op zaterdag 14 januari.
Zij miste van het icoon in de wijk de wieken en het geluid. Zij roemde de inzet van
velen die voor het erfstuk opkwamen en de
bemoedigende woorden van de omgeving
voor het molenaarsgezin. Zij legde uit dat
het water bron van leven is en je zonder
water geen dag kunt. Al tweeduizend jaar
gebruiken mensen water om te dopen en
zeggen daarmee ook iets over hun geloof in
God. Over leven, groeien en nieuwe glans.
Het sterke water. Water, teken van leven.
De keuze van de liederen stonden geheel in
het teken van water. Op de voorzijde van
het inlegvel stond de Geestmolen in feesttooi getekend door Rob Komen.
Filmmiddag: Maria Magdalena
Maria, uit het stadje Magdala was een van
de trouwste aanhangers van Jezus. Ze volgde hem vanuit Galilea naar Jeruzalem en
was getuige van de kruisiging, de graflegging en wederopstanding van de Messias. In
deze film gaat het om mensen die een allesbepalende rol hebben gespeeld in het leven
van Jezus. Twee weken voor Pasen krijgen
we een beeld uit het leven in die tijd.
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 1
Datum
woensdag 29 maart

www.gradavanwelzen.nl

Gespecialiseerd in huidverbeteringen:
Shiatsu Kosmetiek
Anti Ageing behandelingen
Acné d.m.v. iClear
Couperose (rode adertjes) verwijderen
Verwijderen steelwratjes
Micro – Dermabrasie
Dermaroller
Wij doen ook:
Epileren
Ontharen dmv Harsen of Suikeren
Verven wimpers / wenkbrauwen
div. Gezichtsbehandelingen
make-up

Eleonora Hoekstra
Yvonne de Weerdt
Februari 2017

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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Nieuws van
De Alkenhorst
De Alkenhorst organiseert de eerste
‘schone wijk wandeling’ in samenwerking met de wandelclub Klaar mee Loop mee op zondag 5 maart 13.00 uur.

B

ewonersonderneming De Alkenhorst
maakt onderdeel uit van Het Huis in
de Wijk. Een huis met veel activiteiten voor
en door bewoners van de wijk De Hoef. Op
5 maart gaan we echter een buitenactiviteit
doen in onze mooie wijk. Met iedereen die
zin heeft in een schone wijkwandeling gaan
we de wijk verkennen en opschonen. Twee
vliegen in één klap.
We verzamelen om 13.00 uur in de Alkenhorst en starten met een kop soep en een
broodje. Om 13.30 uur gaan we naar buiten
voor een schone wijk wandeling. Naast in-
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formatie over het groen in onze wijk is het
ook een mooie gelegenheid elkaar beter te
leren kennen. Jolanda Huiting van de wandelclub ‘Klaar mee, Loop mee’: “Dit is ook
een geweldige aanpak om lekker te bewegen, maar nu in je wijk. Met elkaar wandelen is ook erg goed om meer mensen in de
wijk te leren kennen.” Dit beaamt Henny
Jansen van De Alkenhorst. “Wij organiseren veel in onze prachtige locatie. Nu vonden we het ook tijd om buiten meer actief te
zijn. Op deze manier leren we ook andere
wijkbewoners kennen en doen we gelijk iets
goeds, door het zwerfafval op te rapen.”
Om 15.00 uur zijn we weer terug.
Heb je zin om mee te lopen en vooraf een
broodje mee te eten, meld je dan aan bij
Henny of Jolanda of stuur een mail
naar: <info@alkenhorst.nl> of <jolanda080
9@hotmail.com>.
of <www.dealkenhorst.nl> of <www.klaar
-mee-loop-mee.nl> en tot zondag!
Jolanda Huiting
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Respijthuis Alkmaar
Het Respijthuis Alkmaar heeft elke eerste woensdag van de maand van 10.0012.00 uur open dag.

W

at als mantelzorgers ruimte voor
ontspanning nodig hebben? 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. In 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 óf met een WMO of PGB
indicatie.
Een dagdeel, ochtend, middag of een avond
is ook mogelijk. Er zijn hier betrokken vrijwilligers aanwezig die vierentwintig 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 of
<zorgbemiddeling.westerhout@zorgcirkel.
com>
Bezoekadres:
Respijthuis Alkmaar, van de Veldelaan 972,
072-512 66 65
<info@respijthuis-alkmaar.nl>
<www.respijthuis-alkmaar.nl>

Nieuws van
Zorgcirkel/De Vleugels

D

e verbouwing van De Vleugels gaat
voortvarend en gaat versneld door.
Voor het kleine aantal bewoners dat nu nog
op de eerste verdieping woont wordt de
overlast van de verbouwing te veel. Dit
betekent dat de huidige bewoners van de
eerste verdieping binnenkort zullen verhuizen naar elders. De start van de verbouw
eerste etage is vanaf half april en de geheel
verbouwde De Vleugels zal dan gerealiseerd voor de bouwvakvakantie deze zomer.
Brasserie
Vanaf 1 februari kunt u hier terecht voor een
ontbijt vanaf 08.00 uur en twee keer in de
week op maandag en woensdag is er een
avondrestaurant, bij voldoende vraag en
deelname kan dit uitgebreid worden met
andere avonden. Tijdens het avondrestaurant kunt u kiezen uit gerechten van de kleine kaart of gebruik maken van het twee
gangen dagmenu. (zie blz. 17)
Biljart
In de hal is een geheel nieuw biljart gekomen, u kunt hier gezellig een biljartje komen leggen. Voor meer info kunt u terecht
bij de receptie of bij Gertruud Bakker.
Yogalessen
Vanaf 6 februari kunt u yogalessen volgen
in de nieuwe dagbestedingsruimte in de
Vleugels. De lessen worden door Jaap
Spaans gegeven. Jaap is een ervaren yogadocent. Vanaf 09.30 uur bent u welkom,
graag zelf een handdoek meenemen, voor
een yoga-mat wordt gezorgd. Kosten: € 50
voor tien lessen. Het is mogelijk om een
proefles te volgen, dit kost u slechts € 5.

Petra Oxfoort
Coördinator
Februari 2017

Gertruud Bakker
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Opheffing Onderlinge Verzekering
van Roomsch Katholieken tot Verpleging van Zieken in het
Sint Elisabethgesticht te Alkmaar (RKV)
Het opgeheven fonds is sedert 2005 in liquidatie. Zorginstellingen zoals ’t Praethuys,
Respijtzorg Alkmaar, Familiehuis Noordwest en Hospice Alkmaar kunnen tot 2020
ieder € 50.000 tegemoet zien.
Café Doodgewoon Alkmaar ontvangt 5.000 euro en Vrienden van Zorgcirkel Westerhout
krijgen 2.500 euro.
Het overige saldo wordt beheerd door het Victoriefonds. Gelijktijdig is er een boek verschenen over de historie van het fonds vanaf 1923.
Alkmaarse Courant van 21 december 2016

Nicolaas Beets
Locatie de Hoef – Judith Leysterstraat 4

Een rijke wereld om samen
het verschil te maken
Bouwstenen Nicolaas Beets
· Gedeelde waarden
· Methode als leidraad
· Zelfstandigheid
· Goede sociale omgang
· Differentiëren
· Goede zorgstructuur
· Zorg voor de omgeving

Focus locatie de Hoef
- Goed lees-/ en taalonderwijs
- Positieve gedragsverwachtingen
- Gebruik van moderne
methodes en middelen
- Cultuureducatie
- Leren Zichtbaar Maken
- Benutten van de
Bent u geïnteresseerd geraakt
kleinschaligheid van de
in onze school,
maak dan een
locatie
afspraak met de directeur of
locatieleider voor een rondleiding
en een kennismakingsgesprek.
U bent van harte welkom!
Telefoonnummer: 072-5111794
E-mailadres: directienicolaasbeets@ronduitonderwijs.nl
Website:
www.obsnicolaasbeets.nl
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Lente bij Gaaf Groen
Inmiddels zijn wij anderhalf jaar bezig
in het Gaaf Groen pop-up center. Ons
motto is: van niets iets maken. Dat lukt
alleraardigst. Inmiddels herbergen wij
fantastische ondernemers met gezond
eten, de meest uitgebreide handwerkwinkel (van schapenwol tot kleding) en de
grootste mineralenwinkel van het land.
Wij hebben ateliers met geweldige workshops en natuurmaterialen om mee te
werken.

D

it alles in het pop-up center, de
‘warme kas’ van voormalige tuincentrum De Hoef. Hier ben je ieder weekend
welkom van 11 tot 17 uur om te genieten
en om fijne mensen te ontmoeten. Als je
zelf bezig bent met natuurlijke materialen,
handwerken of andere bezigheden die bij
ons passen ben je van harte welkom om te
pop-uppen. Kom gewoon gezellig langs om
kennis te maken!

De koude kas toveren wij om in een supermooie plek voor meetings, workshops,
feestjes en speciale evenementen. Voor
2017 staan op de agenda:
Zondag 12 maart: Groene Passie – een
beurs voor ecologisch tuinieren
Zondag 9 april: Dag van het paard – een
dag met allerlei activiteiten met en over
paarden.

Zondag 7 mei: Natuurlijk Kind! - met inspiratie over eigentijds opvoeden en natuurlijke materialen
Op vrijdag 10 maart doen we mee met de
burendag. Samen met jullie willen wij
graag het plein omvormen van een ‘gezellig
rommeltje’ naar een heus stadstuinbouwplein. De meeste stoeptegels gaan eruit.
Daarvan stapelen we plantenbakken voor
kruiden en eetbare bloemen. Wij maken
allerlei mooie constructies zodat de planten
goed kunnen groeien. Wij zijn deze winter
al begonnen met het voedselbos en dat gaan
we in de loop van het jaar zeker uitbreiden.
Aanmelden is niet nodig, wij beginnen om
11 uur.
Huishoudelijke en andere spullen hebben
we inmiddels genoeg, wij hebben wel nog
behoefte aan plantgoed (eetbare of nuttige
planten) en tuingereedschap. Wij zijn heel
blij met spullen die je over hebt! Handige
handjes op vrijdag (inloop van 11 tot 13
uur) zijn ook altijd meer dan welkom. Dan
werken we met een leuk team aan allerlei
projecten in het pop-up center.
Samen maken we de wereld mooier en vele
handjes maken licht werk! Kom gezellig
langs om kennis te maken. Niets hoeft,
(bijna) alles kan! Kom ook gerust met je
eigen ideeën. Wij zijn blij met jou!
Gaaf Groen pop-up center
Meerweg 11, 1816MG Alkmaar
<www.gaafgroen.nl>
<info@gaafgroen.nl>
Bea Möller

Februari 2017

35

36

Februari 2017

Nieuws van
Ibs An Nasr
Gezonde School
Onze school heeft het vignet Gezonde
School behaald. Met het vignet Gezonde
School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit
behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én hebben we aandacht voor de
persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat
het allemaal bijdraagt aan een gezondere
leefstijl, betere schoolprestaties en minder
schooluitval.
ANWB Streetwise
Het programma leert alle kinderen van de
basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer. Basisschool An Nasr vindt het
belangrijk die ‘straatwijsheid’ mee te geven
en biedt de kinderen graag ANWB Streetwise aan.
In verschillende praktijklessen leren de kinderen over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. ANWB
Streetwise bestaat uit vier onderdelen:
 In Toet Toet leren de kinderen van groep
1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden
herkennen en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de
autogordel in combinatie met het kinderzitje.
 Tijdens Blik en Klik leren de kinderen
van groep 3 en 4 in de gymzaal over
veilig oversteken. Het belang van het

dragen van de gordel en gebruik van
een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektro
auto.
 Hallo Auto leert de kinderen van groep
5 en 6 over de remweg van een auto en
de invloed van reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de
bijrijdersstoel van een ANWB lesauto
en mogen zelf remmen. Ook het belang
van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze
les aan bod..
 Trapvaardig tenslotte traint de kinderen
van groep 7 en 8 op het schoolplein in
praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres.
Ook rijden ze met een zware rugzak op.
Hiermee worden de kinderen voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de
middelbare school.
Daarnaast is er de iCheck, waarmee een
simpele maar doelmatige indicatieve oogmeting uitgevoerd wordt. De iCheck is speciaal ontwikkeld voor ANWB Streetwise en
is een vast onderdeel van Blik en klik. Daarnaast wordt er een iCheck uitgedeeld voor
de groepen 5 t/m 8, waarmee de leerkracht
zelf in de klas de oogmeting kan uitvoeren.
Jamal Mouhmouh
directeur
072-520 03 01

Februari 2017

37

Moestuin huren?
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

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

De eerste ‘Saar aan Huis’
in Alkmaar en omgeving

Help ons helpen
Tuinhulp gezocht!
Wij roepen iedereen op die lekker praktisch aan de slag wil en daarmee iemand
in de buurt wil helpen. WonenPlus helpt
kwetsbare burgers die zelfstandig wonen
bij het opknappen van hun tuin als zij dit
zelf niet meer kunnen.

H

et gaat om lichte tuinwerkzaamheden
zoals snoeien, schoffelen, grasmaaien,
onkruid wieden, plantjes potten, potten
vullen met aarde. Je hoeft geen groene vingers te hebben want er zijn ook genoeg andere tuinklussen te doen zoals: onkruid verwijderen tussen de tegels, een tuinpad bladervrij maken of een schutting rechtzetten.
Help ons helpen! U regelt zelf de afspraak
aan de hand van uw eigen agenda. U bepaalt zelf hoe vaak en wanneer u wilt helpen.
Met een verzorgde tuin maakt u de bewoner
gelukkig en de buurt blij. Heeft u hulp aan
huis nodig? Bel voor informatie of een gesprek met WonenPlus aan de Schelfhoutlaan 4, (072)
512 27 11 of mail
<info@wonenplusalkmaar.nl> Kijk ook op
<www.wonenplus-alkmaar.nl>
Inge Zoet

Vanaf 1 oktober 2016 de veertiende
vestiging in Nederland
De naam ‘Saar’ is een knipoog naar het
oude tv-programma Swiebertje waarin
Juffrouw Saartje de hulp van de burgemeester is. Als centraal figuur in het
huishouden was zij geliefd bij iedereen,
bracht orde op zaken en zorgde voor
rust, reinheid en regelmaat.
‘Saar aan Huis’ is een kleinschalige, klantgerichte particuliere organisatie die ouderen
allerlei vormen van ondersteuning biedt om
zo lang mogelijk onbezorgd thuis te kunnen
blijven wonen. De dienstverlening is complementair aan de reguliere (thuis)zorg en
biedt betaalbare en gekwalificeerde hulp
daar waar WMO, thuiszorg en/of verpleging nog niet geïndiceerd is, of waar de
hulp ontoereikend is. Dienstverlening van
‘Saar aan Huis’ is ook mogelijk in een
wooncomplex, verpleeghuis of met een pgb
indicatie. Het tarief is € 23,00 per uur.
Hulpbehoevende mensen krijgen altijd hulp
van één en dezelfde ‘Saar’ op het afgesproken tijdstip. Een ‘Saar’ is voornamelijk een
vrouw rond veertig jaar en zorgvuldig gescreend. U kunt denken aan persoonlijke
zorg, licht huishoudelijk werk, samen boodschappen doen, koken, wandelen, begeleiding bij doktersbezoek, hulp bij de administratie, een uitstapje, of een goed gesprek.
Het gevoel van vroeger komt weer terug
met de ‘Saar’ van nu! Informatie over ondersteuning of werken als ‘Saar’:
Lyceumstraat 67,
06-436 808 14
<simone@saaraanhuis.nl>
<www.saaraanhuis.nl>
Simone Schmidt
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Leren Zichtbaar
Maken op
Nicolaas Beets –
Locatie De Hoef
Het team van basisschool Nicolaas Beets
is zich dit schooljaar gaan verdiepen in
Leren Zichtbaar Maken.

H

et is bewezen dat kinderen betere
resultaten behalen als ze van tevoren
weten welke doelen er nagestreefd worden,
ze daarin een verwachting maken van hun
eigen groei en achteraf kijken hoe hun
groei daadwerkelijk was. Door tijdens de
lessen de doelen te bespreken en na afloop
te evalueren, proberen we kinderen nog
meer te motiveren en te betrekken bij ons
onderwijs.
Maar ook ouders worden meegenomen in
dit proces. Iedere twee weken verschijnt er
voor de ouders van locatie De Hoef aan de
Judith Leysterstraat 4 een extra nieuwsbrief
waarin wij aangeven aan welke doelen wij
in de verschillende groepen werken en
gewerkt hebben. Ook dit noemen wij Leren
Zichtbaar
Maken.
Ouders
krijgen
bijvoorbeeld leuke tips om de op school
aangeleerde woorden thuis nog eens extra
aan te bieden. Zo weet u als ouders véél

meer van wat er zich op school afspeelt en
streven we samen naar de hoogste doelen
voor uw kind.
Bent u geïnteresseerd geraakt in onze
school, maak dan een afspraak met de
directeur of locatieleider voor een
rondleiding en een kennismakingsgesprek.
U bent van harte welkom! U kunt ons
bereiken op telefoonnummer 072-511 17
94.
Jubbe de Groot
Locatieleider

Dichtbij……het verst!
Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
40
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Wilt u ook

Dat kan!
Bel, schrijf of e-mail naar: Martien de Bruijn
Honthorstlaan 262
1816 TK Alkmaar
072-511 35 40
<redactie@geestmolen.nl>
Uitgave ‘De Geestmolen’
‘De Geestmolen’ is sinds 1995 een uitgave van de vereniging Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ en verschijnt 4 maal per jaar. Aan het einde van februari, mei, augustus en
november.
Oplage en verspreiding
Het blad wordt in een oplage van 1135 exemplaren huis aan huis bezorgd in het volgende
gebied:
Bloemaertlaan, Cornelis Begastraat, De Vliegerstraat, Hoeverpad, Honthorstlaan, Jan de
Heemstraat, Leonard Bramerstraat, Lievenshof, Moreelsestraat, Porcellishof, Schelfhoutlaan, Terborchhof (De Vleugels), Terborchlaan, Tethart Haagstraat, Weenixhof, Weissenbruchstraat, Willem Hedastraat, Willem Kalfstraat, Résidence Hoevervaart, De Alkenhorst, Bosschaertpad, Claeszpad, Van der Astpad, Saverystraat.
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn (formaat A5)

hele pagina
€
180,
halve pagina
€
90,
een derde pagina
€
60,
een vierde pagina
€
45,Plaatsing van de advertentie is voor 4 uitgaven ingaande op de eerstvolgende verschijningsdatum. Het is ook mogelijk om de inhoud tussentijds te wijzigen, dit met het oog op
eventuele seizoenacties!
RABO bank rekening NL93 RABO 0376 4995 16
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40637547
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Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
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.
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
9.00-10.00, do. 9.00-10.00. <zuid@alkmaar.nl>

Februari 2017

43

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 te bevorderen,
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
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,
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:_______________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
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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