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Beste buurtbewoners van De Hoef
‘Geestmolen’
Deze keer is de rubriek geheel gewijd aan
het Huis van de wijk De Alkenhorst
Wijksteunpunt De Alkenhorst aan de
Schelfhoutlaan 4 is elke werkdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.30 tot 16.30 uur. Er staat
altijd een vrijwilliger klaar om u te helpen. Elke morgen en middag zijn activiteiten gepland. Ook voor feestjes is het
wijksteunpunt zeer geschikt.

O

p 17 oktober van 14.00 tot 15.30 uur
is er weer een I.V.N. wandeling gepland met als motto: ‘bekijk uw buurt met
andere ogen’ Een wandeling van ongeveer
twee Kilometer, onder de bezielende leiding van I.V.N. gids de heer Ad Jansen.
Ook is er op vrijdagavond één keer in de
veertien dagen een soort ladies beautyavond.
Op het ogenblik wordt er gewerkt aan een
activiteitenboekje voor de volgende vier
maanden. Ze worden onder onze doelgroepen verspreid maar liggen binnenkort ook
in het buurthuis.
In De Alkenhorst is ook gevestigd het kantoor van Wonen Plus Alkmaar die van het
Oranjefonds € 25.000 ontving voor een
project ter bestrijding van eenzaamheid
onder ouderen. Ter ondersteuning is een
speciale aanpak ‘Contact op maat’ opgesteld waarin voor ouderen zelf ook een actieve rol is weggelegd. Het nieuwe project
heet ‘Buurten in De Hoef’. Als de resultaten bevredigend zijn ontvangt Wonen Plus
Alkmaar voor het tweede jaar weer een
bijdrage van € 20.000. De Alkenhorst is in
tegenstelling tot de meeste buurthuizen het
6

hele jaar open. Omdat voor veel ouderen in
de wijk de zomer een moeilijke tijd is
(familie vaak op vakantie) worden in de
zomer de zogenaamde buitenlandse maaltijden georganiseerd. Zo konden in juni, juli
en augustus de wijkbewoners voor € 7.50
van Chinees, Turks, Afghaans, Indonesisch,
Frans en Italiaans eten genieten.
Na sluitingstijd genoten wijkjongeren ’s
avonds op de buitenbanken aan de voorkant
van de gratis WiFi verbinding en maakten
ze er een luidruchtige hangplek van. Na
overleg met de jongelui verhuisden ze naar
een andere plek.
Op 18 juli, 8 en 30 augustus vonden de door
Albert Heijn met hapjes, drankjes en prijzen
gesponsorde bingoavonden plaats.
Op zaterdag 22 september zal Burendag
hier en elders worden gevierd.
Van 27 september tot en met 6 oktober is de
nationale ‘Week tegen Eenzaamheid’ en
wordt hier op ingehaakt. Als onderdeel hiervan wordt op zondagmiddag 30 september
om 2.00 uur in plaats van ‘De wijk op reis’
een mooie, toepasselijk film vertoond.
Voor de op 2 oktober te organiseren wijklunch om 12.00 uur in de supermarkt, een
samenwerking tussen De Alkenhorst en
Albert Heijn, kunnen omwonenden zich
opgeven bij de Albert Heijn servicebalie.
Op 19 december vindt een door Albert
Heijn gesponsord kerstdiner plaats in de
Alkenhorst. Op 26 december organiseert De
Alkenhorst zelf een Kerstdiner.
Er zijn plannen om in 2019 een buitenterrasje aan te brengen. Een vergunning is
aangevraagd en meubilair gepland, een welkome aanvulling in de warme zomerdagen..
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Martien de Bruijn
<voorzitter@geestmolen.nl>

Geschiedenis van
Het Heem
Al bijna twintig jaar is er overlast van
daklozen die te relateren zijn aan de opvangvoorziening voor daklozen Het
Heem. De opvangvoorziening is in 1998
geopend op een toenmalig industrieterrein en zou na 5 jaar uit de wijk verdwijnen vanwege de komst van woningen.
Een voorziening als Het Heem zou niet
passen in een kinderrijke buurt zo gaf
het toenmalige college al aan.
In het nieuws
De afgelopen periode is de overlast van
daklozen in de buurt rondom Het Heem
weer volop in de belangstelling: Aanleiding
was een tweet van de wijkagent:
‘In korte tijd meerdere meldingen van overlast door zwervers. Hierover in contact met
gemeente en de opvang gegaan’.
De tweet werd gevolgd door enkele artikelen in de Alkmaarsche Courant zoals ‘De
Hoef zucht onder overlast van zwervers’
gevolgd door ‘Alarm over opvang’. Verschillende partijen hebben in de loop der
jaren collegevragen gesteld en de verplaatsing van Het Heem in hun verkiezingsprogramma gezet maar zonder enig resultaat
Tijd om (nogmaals) te kijken naar de geschiedenis van opvangvoorziening Het
Heem aan de Jan de Heemstraat.
Komst Het Heem
Wijlen Henk Eggermont heeft als voorzitter
van het WNK gebouw (nu Het Heem) in
1995 de grondslag gelegd voor de komst
van Het Heem. In 1996 heeft hij als wethouder en initiatiefnemer alles op de achtergrond geregeld om de komst van Het Heem
mogelijk te maken. Pas toen de gemeentelijke besluitvorming rond was, is de verplichte inspraak voor omwonenden gestart.

Bezwaren
De bezwaren van de bijna 1200 bezwaarmakers vanuit de buurt heeft het college
terzijde geschoven en de plannen zijn
ongewijzigd uitgevoerd. Bij de commissie
Ruimtelijke Ordening werd het niet toegestaan de commissieleden te woord te
staan om bezwaren tegen het plan aan te
geven. Bij bezwaar door Gedeputeerde
Staten van Noord Holland bleek dat deze
al toestemming gegeven had voor de
komst van Het Heem omdat de gemeente
aangeven had aan alle wettelijke eisen
voldaan te hebben. Ook de bestuursrechter gaf aan dat op papier aan de wettelijke
eisen voldaan leek te zijn en ging verder
niet in op bezwaren van overlast en aantasting van welzijn van omwonenden. Bij
behandeling van de bezwaren bij de bezwaarkamer, met als gedelegeerde nota
bene wethouder Eggermont zèlf die initiatiefnemer was van de omstreden plannen,
werd geen enkel gehoor gegeven aan de
bezwaren van de bijna 1200 omwonenden.
Tijdelijke locatie in de Jan Heemstraat
Afgesproken werd dat ‘Het Heem’, geëxploiteerd door DNO (De Nieuwe Onderneming, later herdoopt tot Dienst Nood
Opvang) hier tijdelijk zou staan en uiterlijk na vijf jaar zou verhuizen uit de buurt.
Dit vanwege de komst van nieuwbouwwoningen voortvloeiend uit ‘Geestmolen,
Nota van uitgangspunten’.
Verlenging contract
Na vijf jaar was Het Heem er nog en
bleek bij navraag dat het huurcontract
voor enkele jaren verlengd was. Het college en de directie van Het Heem gaven aan
dat Het Heem medio 2008 écht weg zou
zijn uit de buurt en verplaatst zou worden
naar Alkmaar Noord. Dat Het Heem zou
verdwijnen is in een gezamenlijk schrijven van het college en DNO in januari
2006 aan alle (toekomstige) omwonenden
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meegedeeld. De gehele opvang zou, uiterlijk in 2008, verplaatst zijn naar het Stationsgebied Alkmaar Noord alwaar in de
ontwikkeling van dit gebied vastgelegd was
dat deze voorziening hier zou komen.
Blijvende verlening
Enkele jaren later zouden de gemeente en
Het Heem bij hoog en bij laag beweren dat
deze brieven nimmer geschreven zijn en dat
van een verhuizing naar Alkmaar Noord
geen sprake was. Confrontatie met de stukken heeft er mede toe geleid dat het Buurtoverleg, voormalig gesprekspartner vanuit
de buurt, geen deel meer mocht uitmaken
van de overleggroep met omwonenden. Het
Buurtoverleg wist te veel en werd als
‘lastig’ ervaren. Zelfs als ‘toehoorder’ werd
het Buurtoverleg geweerd.
De gemeente moest erkennen dat de brieven bestonden maar gaf aan dat verplaatsing van de daklozenopvang niet berust op
besluitvorming van het college, ondanks
dat de toenmalige wethouder dit wel als
zodanig zwart op wit gezet heeft.
Het standpunt in 2016 was:
‘Mede gezien de huidige financiële situatie
en de ontwikkelingen in de WMO wenst het
huidige college de opvang zoals die nu is te
handhaven.’
Over gemaakte afspraken betreffende de
verhuizing en of een voorziening als Het
Heem wel past in een kinderrijke buurt
werd niet meer gerept
Uitbreiding voorzieningen
De crisisopvang werd in 2003 uitgebreid
met onder meer winteropvang, begeleid
wonen en sociaal pension. In 2009 werd
Het Heem zelfs het centrum voor de opvangvoorzieningen in Noord Holland
Noord (Hoorn en Den Helder). Enkele jaren
later werd het hoofdkantoor van DNO-doen
gevestigd in het naastgelegen pand in de De
Vliegerstraat.
8

Overlast
Vanaf het begin van de komst van Het
Heem was er overlast van zwervers, drugsen drankverslaafden in de buurt. Het Heem
laat geen ‘cliënten’ toe die niet of slecht
aanspreekbaar zijn op hun gedrag. Voorbeelden zijn personen met drank, drugs of
met psychische (GGZ) problemen. Deze
staan dan voor een dichte deur en zoeken
noodgedwongen een plek in de wijk. Gevolg is rondhangen met drank, dealen, slapen op bankjes en in de struiken, schreeuwen, toiletteren in openbare ruimten, ongewenst aanspreken van passanten et cetera.
Het Heem geeft aan met de gemeente en de
politie samen te werken om de overlast zo
veel mogelijk te beperken. De overlast
kwam in vlagen maar bleef alle jaren onverminderd aanwezig. Acties als massale
groenkap om de overlast van daklozen die
bivakkeerden in struiken tegen te gaan hielpen maar tijdelijk.
Maatschappelijk probleem
Het Buurtoverleg is altijd duidelijk geweest
in haar standpunt: een opvangvoorziening
als Het Heem is noodzakelijk en dient een
goed doel maar past niet in een kinderrijke
omgeving zoals in de Jan de Heemstraat.
Het weren van psychiatrische patiënten en
drank en drugsgebruikers die bij Het Heem
aankloppen, al dan niet met een directe of
impliciete hulpvraag, leidt onherroepelijk
tot overlast in de nabije omgeving. Als dit
een kinderrijke woonwijk is zoals rondom
Het Heem dan is zo’n voorziening hier niet
op zijn plaats en moet onherroepelijk verplaatst worden. Daarnaast moet ook maatschappelijk aandacht besteed worden aan de
opvang en begeleiding van de personen die
de toegang geweigerd worden tot Het
Heem.

Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>
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Langlopende
verkeersproblemen 2
Van de langlopende verkeersproblemen
is er inmiddels één ‘opgelost’. De versleten Granudrainstroken van de doorgaande wegen en bij de parkeerplaatsen van
de Honthorstlaanflats zijn vervangen
door ‘Permeoblokken’. Tegelijkertijd
zijn een aantal ‘punaises’ vervangen.

D

e versleten Granudrainblokken van de
Bloemaertlaan Noord, de Terborchlaan en bij de parkeerplaatsen van de
flats aan de Honthorstlaan, zijn vervangen
door Permeoblokken met een overstort naar
de ondergelegen hemelwaterafvoerbuizen.
De Granudrainblokken die nog in redelijke
staat waren zijn gebruikt ter vervanging van
de meest versleten blokken van de Leonard
Bramerstraat, Moreelstestraat en Cornelis
Begastraat. De kasseien van de punaises aan
de Bloemaertlaan Noord en aan de Terborchlaan zijn inmiddels vervangen door
klinkers.

overtollige water af te voeren. Ook later
stonden straten zoals de Bloemaertlaan
Noord en de Terborchlaan langdurig onder
water. Al snel werden de Granudrainblokken in het westelijke stuk van de Terborchlaan vervangen door de Permeoblokken.
Het verwijderen van verstoppend vuil en
groen uit de Granudrainblokken bleek een
probleem en ook sleten de Granudrainblokken erg snel waardoor de bovenlaag losliet
of er diepe gaten ontstonden. Het ambitieuze plan, dat maar liefst € 5,5 miljoen gekost
had, bleek in de praktijk toch niet zo succesvol als eerst werd aangenomen.
Waterafvoer
Onder de Permeoblokken ligt grind voor het
afvoeren van het regenwater. De Permeoblokken zijn middels een soort buis met
elkaar verbonden en op enkele plaatsen is er
een ‘overloop’ om het water, dat niet direct
in de grond zakt, af te voeren middels een
buis naar de onderliggende hemelwaterafvoerbuizen. Deze hemelwaterafvoerbuizen
monden vervolgens weer uit in de wadi’s
langs de Bloemaertlaan die op hun beurt
weer een ‘overstort’ hebben naar de sloot
bij het spoor.
Toch gebeurde het dat na een stevige onweersbui verschillende straten, waaronder
de Bloemaertlaan Noord, de Weissenbruchstraat en Terborchlaan aldaar enige tijd
‘blank’ stonden. De gemeente had vooraf al
aangegeven dat wateroverlast op straat bij
hoosbuien niet altijd tegen te gaan is maar
eerlijk gezegd had het Buurtoverleg op een
snellere afwatering gehoopt middels de
overloop en overstort. Het kan zijn dat de
hemelwaterafvoer ‘vol’ was waardoor het
water niet snel genoeg weg kon lopen.

Wateroverlast
In 2012 presenteerde de gemeente met trots
de nieuwe wateraanpak middels de Granudrain aan de Weissenbruchstraat. Hieraan
werd gerefereerd in de Alkmaarsche Courant van 4 augustus 2018 in een artikel over
‘Wateroverlast’. Het idee was dat water
zoveel mogelijk lokaal opgeslagen moet
worden. Met een demonstratie werd aangegeven dat het nieuwe systeem goed werkte
en buien aankon die maar éénmaal in de
vijftig jaar voorkomen.
In 2014 ging het al mis en stonden straten
langdurig blank. De oorzaak was te herleiden tot meerdere regenbuien en slijtage dan
wel verstopping van de Granudrain stroken.
Rens Kleverlaan
De wateroverlaat aan de Weissenbruchstraat
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
moest opgelost worden door de brandweer
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>
door het openzetten van rioolputten om het
9
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Kunstwerk
‘Omarming’
van Wilco Kostelijk
Onze creatieve buurtgenoot Wilco Kostelijk uit de Willem Hedastraat heeft een
bijzondere opdracht vervuld voor de Gedenkplaats ‘Oase van rust’ in Heiloo. De
gedenkplaats maakt deel uit van het
Landgoed Willibrordus.

W

ilco – vormgever van wortelhout en
staal - vervaardigde met witte keien
uit een steengroeve in de Italiaanse stad
Carrara in een rasterwerk van ijzer, met in
het midden een stalen boeket, het kunstwerk
‘Omarming’. Hij werkte daarbij samen met
Theo Kloosterman van het Willibrordus
Business Centrum. Het kunstwerk werd op
21 mei, Tweede Pinksterdag, onthuld. Met
de bijzondere ceremonie, ingeleid door ritu-

eelbegeleider Evi Velders, werd de klemtoon gelegd op de renovatie van de voormalige GGZ-begraafplaats ‘Oase van rust’, als
historisch waardevolle plaats aan de Hooge
Venne. In een korte toespraak zei Wilco
onder meer: “Ik had het voorrecht, op deze
ongewijde grond een beeld te maken voor
de ongewijden. Deze plek fascineerde mij
direct”. Hij lichtte toe dat op deze plek nabij
de vroegere begraafplaats mensen werden

begraven die niet door de hoofdpoort gedragen mochten worden en via een zijpad naar
deze ongewijde plek werden gebracht en
daar werden geborgen, beter gezegd verborgen. Toch heeft ook het leven van deze
mensen zin gehad, aldus Wilco: “Misschien
wel juist in hun ziekte, en door hun lijden.
Van betekenis voor hun familie, voor de
broeders, voor hun omgeving. Ook de psychiatrisch zieken hebben liefde op hun eigen manier uitgedeeld. Zij waren meer dan
hun ziekte”. In de ongewijde grond werden
met name niet-katholieken en patiënten die
afscheid namen van het leven, begraven.
Met het beeld mag een einde komen aan de
status van een plek voor ongewijden. Wilco
heeft zich laten inspireren door het Christusbeeld in Rio de Janeiro: “In het beeld zit
de lichaamshouding van brede open armen.
Het beeld toont aanvaarding, liefde en een
welkom gebaar”.
De ceremonie werd sfeervol omlijst met
harpspel. Voorts werd een informatiebord
bij de gedenkplaats onthuld en werd een
nieuw restaurant ‘De Keuken met Karakter’
feestelijk geopend.
Wilco beschikt op het landgoed sinds 2014
over een riant atelier, Debris Galerie aan de
Overtoom 3a, waar hij een deel van de
week met veel plezier vertoeft. Hij vervaardigt daar onder meer houtsculpturen en stalen beelden en schrijft er columns bij.
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De Geestmolen in het
Prayer for PeaceProject
Een groot aantal kunstenaars werd vorig
jaar wereldwijd gevraagd een ontwerp in
te leveren voor een kunstproject. Doel
was om een groot aantal Tibetaanse gebedsvlaggen, ontworpen door internationale kunstenaars, bij elkaar te voegen tot
een lange lijn. Daarmee wordt er aandacht gevraagd om je in te zetten voor de
algemene wereldvrede.

A

lle ingezonden ontwerpen zijn gedrukt
op weerbestendige stof en samengevoegd tot de langste gebedsvlaggenlijn ter
wereld. Kunstenaar en docent Beeldend
Onderwijs op de iPabo Rob Komen is ook
benaderd voor deelname en heeft voor dit
unieke project de Geestmolen getekend.
De eerst expositie van het Prayer for Peaceproject is tijdens het Internationale Filmfestival in Trento in Italië. Hierna wordt het
kunstwerk opgehangen in het Bosco dei
Poeti bij Verona. In de zomermaanden verhuist alles naar de Biënnale in Venetië.
Na een tentoonstelling in het Museum of
Modern Art in Trento wordt een nieuwe
gebedsvlaggenlijn meegenomen met een
expeditie naar de Himalaya. Tenslotte
wordt het kunstwerk aangeboden aan de
Dalai Lama in India.
In de jaren daarna worden de vlaggen opgehangen bij belangrijke evenementen.

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

Rob Komen
<www.robkomen.nl>

Fax 072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl
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AED apparatuur
In de mei uitgave inventariseerden we totaal 9 reanimatieapparaten in West. Door
een omwonende werden we erop gewezen
dat nummer 6: Gezondheidscentrum De
Hoef/Cornelis Pronklaan (aan voorgevel
geplaatst), niet functioneert. Met navraag
op 2/8 bleef het stil bij het gezondheidscentrum.
Alkmaar Crematorium
In juni werd het startsein voor de bouw van
dit Monuta crematorium gegeven. Inmiddels werd aan de Meerweg 11/
Egmondermeerpolder de betonnen fundering gestort. Over uitstoten/verplichting tot
periodieke filterverwisseling vlak bij onze
woonwijk kunt u meer lezen op:
<https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht
-water/lucht/activiteiten/crematoria/>
Alkmaarder Hout
Behalve de dreigende kap voor verbouwing
van het NW Ziekenhuis, speelt hier nu ook
voormalige gevangenis Schutterswei, om te

bouwen tot een hotel met 100 kamers. De
Alkmaarsche Courant meldt op 12/6
‘Bajeshotel voor de rechter’. Het aantal
parkeerplaatsen gaat van 72 naar 154 stuks.
Vanwege toenemende parkeerdruk en in het

verleden geruisloze omzetting van een bestemming ‘groen’ naar ‘maatschappelijk’
heeft Natuurorganisatie Animo besloten om
naar de rechter te gaan.
AZC2
Rond begin juli vond een officieel afscheidsfeest plaats - inclusief aanwezigheid
van wethouder Paul Verbruggen/PvdA - in
AZC2/Robonsbosweg, ter inluiding van de
sluiting per 1/10/2018.
Nicolaas Beetskade
Na het opgebroken/rommelige wegdek uit
2017 werd het zuidelijk deel begin augustus
aangepakt. Het nieuwe asfalt wegdek ziet er
mooi uit en voelt hemels aan om overheen
te rijden.
Buurtfeesten
- Op 1/9 vindt een buurtfeest plaats op een
gedeelte van de Molenaerstraat van 14.00 24.00 uur.
- Op 2/9 is er een rommelmarkt en aansluitend een buurtfeest bij flatgebouw ‘Groote

Togt’, van de Veldelaan, vanaf 08.00 20.00 uur.
Buslijn 5 opgeheven
Op 9/7 boden de provinciale SP-fractie met
wijkgenoot de heer Jan Schrassen, gedepu-
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teerde mevrouw Elisabeth Post/VVD in
Haarlem op een ludieke wijze een jaar
abonnement aan voor het lokale bus museum. Als protest tegen de op 22/7 opgeheven
buslijn 5 werd deze actie niet in dank afgenomen. Inmiddels kunnen buspassagiers
met een overstap blijven reizen op een € 1
buskaartje, zonder bijbetaling. Op basis van
de het artikel in de Alkmaarsche Courant
van 4/7/2018 ‘Gemeenteraad voor buurtbus
in De Hoef’ is het College nu aan zet. Hopelijk komt bussie zo?

- Op 3/7 was een schoffelploeg van vier
mannen actief rond de Bloemaertlaan/
Weenixhof
Het Heem
In de Alkmaarsche Courant van 13/8 staat
het artikel ‘De Hoef zucht onder overlast
van zwervers. (DNO-Doen: Weer meer
klanten met GGZ-verleden)’ met foto van
de daklozen opvang in de Jan de Heemstraat. Een journalistieke poging om de - te

Fritz Conijntunneltje
Hier blijven bovengronds/overdag de twee
lichtmasten die aan beide kanten het dichtst
tegen de spoorlijn aan staan, gewoon doorbranden. Navraag op 8/8 bij Pro Rail leverde geen uitleg over deze milieu/energie
verkwisting op. Intussen stopte de westelijke lamp met branden.
Gebiedsconsulent
Sinds begin juli heeft Alkmaar-West een
nieuwe Gebiedsconsulent. Zijn naam is Jos
Sinnige en op blz. 30 stelt hij zich voor,
inclusief zijn contact gegevens.

vertrekken - wijkagent te benaderen mislukte en werd verwezen naar de gemeente waar
het probleem bekend is. Een vervolg artikel
van 14/8 was ‘CDA: alarm over opvang’.
(Zie ook blz. 5)

Hittegolf
- Tijdens de bakoven temperaturen met aanGroen-/andere gemeente teams
- Op 23/5 werden aan de Honthorstlaan houdende droogte in juni/juli/augustus toonboomtakken gesnoeid vanuit een kooi op de het schuine talud voor het van der Asthoogte. Ter plekke werden de takken ver- pad met rondom verdroogde gras, in juli
werkt tot vezels.
nog een paradijsje aan wilde bloemen
- Op 28/5 was de Willem Hedastraat aan de (hittebestendig onkruid).
beurt om de takken van de hoge populieren - Uitkomend op/aan de Tooroplaan toonden
te snoeien bij de Hoevervaart bocht.
de diverse kronkelende wadi’s uit het regen- Aan de Terborchlaan met aangrenzende water ontkoppelingsproject fase 2, op de
groenstrook, achterkant Weenixhof-Z, hoek dieptste punten een welkome groene oase
Weissenbruchlaan werden 31/5 aangepakt als contrast op de omringende goudgele
met heggen knippen, takken snoeien/- gronden. (zie blz. 22)
verwijderen.
- Op 26/6 reed de bezemwagen in de Ter- Winkelcentrum De Hoef
borchlaan/Bloemaertlaan om de trottoir - Een Overheid.nl e-mail van 21/6 leert dat
kanten op te schonen.
Kraakman’s Wijnhandel werd overgenomen
- Van de begin juli gemaaide wadi’s aan de door de Slijterij van Alkmaar B.V. aan wie
Bloemaertlaan werden later hooibalen ge- op
11/6
een
nieuwe
drank-/
maakt.
17
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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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eigendom. Op dit leegstaande pand volgt
tijdelijk een voorlopige bestemming. Middels een overheid.nl e-mail van 28/6 vraagt
de pas verbouwde iPabo, Rubenslaan 2 - 6

horecavergunning werd verleend. Een heropening volgt later.
- De Alkmaarsche Courant van 26/7 kopt
met het artikel ‘Inbraak Cameraland: 10
maanden’. Een 21 jarige Amsterdamse inbreker werd veroordeeld tot tien maanden
cel voor een mislukte ramkraak op 22/1.
Intussen werd een medeverdachte vrijgesproken.
Achtervolgd
door
sirenes/
zwaailichten bleef de buit van € 25.000 aan
lenzen in paniek op straat achter.
- Op 17/7 werd aan de noordkant een filiaal
van het Kruidvat geopend.
- Begin augustus werd bij supermarkt AH
de koffiehoek van twee stoelen riant uitgebreid naar zes stuks. Tijdens de hittegolf/
droogte was het er heerlijk koel zitten rond
de koffiemachine waarbij met een grote(re)
tafel inclusief kleedje/plantje, er nu veel
meer ruimte is voor wijkbewoners om elkaar te ontmoeten bij een bakje.
- Op 8 september bestaat supermarkt Vomar
50 jaar.
- Op 2/10 vindt een wijklunch plaats in de
AH-supermarkt. Opgave bij servicebalie.
- Eind 2018 komt aan de noordkant een
winkel van textielketen Wibra.
- Rond de met ijzeren hekken afgebakende
NW zijkant van het flatgebouw - boven
winkelcentrum - met steenval in de Judith
Leysterstraat, is praktisch geen activiteit te
bekennen.

(particuliere grond), een omgevingsvergunning aan voor plaatsing van vlaggen, baniermasten, fotodoeken en logo. Verder
moeten er vijf bomen worden gekapt. Hopelijk gaat gevel zichtbaarheid niet ten koste
van de natuur.
Oplaadpunt
In een Overheid.nl e-mail van 4/5 viel het
besluit tot plaatsing van een elektrisch oplaadpunt naast Willem Hedastraat 2.
Politiemelding
Volgens het NH Nieuws van 21/5 werd een
politie melding gemaakt van een verdacht
persoon mogelijk met wapen, in De Hoef.
Uit voorzorg werd de buurt tijdelijk afgesloten. De verdachte persoon was onvindbaar
en heeft de politie het gebied weer vrijgegeven. Volgens een omstander was de politie
in grote getale aanwezig om te zoeken met
speurhonden/ helikopter.
Regenwater ontkoppeling fase 1
In juli werden in de Moreelse- en de Cornelis Begastraat de disfunctionerende granulaatstroken vervangen door de vorige functionerende stroken van de intussen geheel
vernieuwde granulaatstroken uit de parkeerterreinen van de Honthorstlaan flatgebouwen.

iPabo
Inmiddels vertrok de iPabo uit het pand aan
de Gabriel Metsulaan 34 als gemeentelijk
Augustus 2018
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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
20
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Schelfhoutlaan
Een overheid.nl e-mail van 9/8 meldt de
verleende omgevingsvergunning voor de
kap van een acacia in het openbare plantsoen
rond
Schelfhoutlaan
25
(tandartsenpraktijk).
Schoolreunie
Oud leerlingen van de voormalige Paulusschool klas 1974 - een obs die in 1997 werd
gesloopt om plaats te maken voor de seniorenappartementen aan de westkant van De
Vleugels - houden een reünie. Deze is gepland op zaterdag 3 november waarbij loca-

tie/tijd volgen ná inschrijving/betaling. De
organisatie is in handen van Marco Koopman. Bij hem kunt u zich opgeven via
<reunieklas1974@gmail.com> en telefoon
06 – 374 544 35.
De Vleugels
- Na de vorige beperkende receptietijden
werden deze nu vanaf 1/6 dagelijks teruggebracht van 09.30 - 13.30 uur. Na dit tijdstip
wordt voor informatie verwezen naar de
Brasserie.
- Op donderdag van 11.15 - 12.15 uur vindt
wekelijks begeleid fitness 65+ plaats in de
oefenzaal op de begane grond. Inloop fitness is er van maandag t/m vrijdag van
13.00 - 17.00 uur.
- Van der Linden Vastgoedmanagement
maakt bekend dat er inmiddels voor de senioren appartementen in/rondom De Vleugels
van maandag t/m vrijdag een huismeester,
de heer Guus Drost, aanwezig is. Deze heeft
tijdens werkdagen op verschillende tijden

zitting in het kantoortje van bloedprikdienst
Starlet op de begane grond.
- De nieuwe voorzitter van Huurdervereniging ‘Onder de Vleugels’ is de heer Theo
Wouters. De heer Harry Buter werd algemeen bestuurslid.
- Tijdens de hittegolf van juni/juli/augustus
klaagden bewoners dat het binnenin hun pas
verbouwde appartementen niet te harden
was wegens gebrek aan enige vorm van
(ingebouwde) verkoeling.
- Uit de Zorgcirkel nieuwsbrief juli 2018 is
op te maken dat de Zorgcirkel/Habion en
Huurders vereniging ‘Onder de Vleugels’,
iedereen in De Hoef wil betrekken bij het
maken van een cultuuromslag met de Brasserie als bruisend wijkmiddelpunt. Om dit
doel te bereiken wordt samenwerking gezocht met buurtbewoners/organisaties en De
Alkenhorst. Suggesties in te dienen bij Jessica Swinkels:
<secretariaat.vleugels@zorgcirkel.com>.
Vanaf augustus gaat een periodieke nieuwsbrief meer inzicht bieden.
Vrijheidskerk
- Volgens de laatste berichten blijft het Alkmaar Freedom House (informele ontmoetingsplek vluchtelingen) in de Vrijheidskerk
nu open tot 1/6/2019. Dit ondanks sluiting
van het AZC2/ Robonsbosweg (voormalig
belastingkantoor) per 1/10/2018.

Wandelen
- Bij huisartsenpraktijk Bergerhoef, Hobbemalaan 1, kan iedereen zich met/zonder
indicatie aanmelden voor de wekelijkse
wandelclub op dinsdagmiddag vanaf 16.00
uur voor patiënten die willen/moeten afvallen, bewegen of voor niet-patiënten die het
fijn vinden om mee te wandelen.
- Wandelen in de natuur is ook wekelijks
mogelijk op dinsdagmiddag vanaf 13.30 14.30 uur via Bijbelcentrum Bij de Bron,
Willem Buytewechstraat 2.
- Vanuit de Alkenhorst vertrekt op meerdere
dagen in de week wandelclub ‘Klaar mee,
21
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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

De Vliegerstraat 3
1816KD Alkmaar
Tel: 072-515 00 00
info@pofa.nl, www.pofa.nl
Psychosomatische fysiotherapie:
Ontspanningstherapie
Ademtherapie, Psycho-educatie
Algemene fysiotherapie
Haptotherapie
Manuele therapie
(in samenwerking met
fysiotherapie Elisabeth)
Oefengroepen:
Ontspanningstherapie
Slaaptraining, Time Out
Big Move
22

Van Everdingenstraat 42
1814 HA Alkmaar
Tel: 072-520 40 70
FysiotherapieElisabeth.nl
Specialisaties: Kaaktherapie
Kinderfysiotherapie, Manueeltherapie
Mimetherapie, Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie, Dry needling
Oefengroepen: COPD - Diabetes - Parkinson- Dikke maatjes - Obesitas
Fysiotherapie Elisabeth verzorgt sinds
november 2011 de manueel therapie bij
de Pofa. Mario Faro, beëdigd manueel
therapeut, is vanuit fysiotherapie Elisabeth op donderdag aanwezig in de Pofa.
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loop mee’. Vanwege wisselende tijden is de
Alkenhorst op de hoogte of raadpleeg de
wandelclub website.
- Ook vertrekken vanuit de Alkenhorst de
IVN-wandelingen (zie Buurtagenda 2018).
Westrand
- Het Alkmaars Weekblad van 1/7 maakt
de renovatie van De Meent (400 meter
baan) bekend.
- Eind juli/begin augustus organiseerde
Scouting Nederland, Roverway 2018, het
internationale roverscouting event met centraal punt van samenkomst scoutinglandgoed Zeewolde/Flevoland. Hieraan voorafgaande kampeerden eind juli enige tientallen internationale verkenners een paar dagen op het Evenemententerrein aan de
Olympiaweg. De scouts deden vrijwilligers werk in Alkmaar, zoals het snoeien
van groen en bezochten de stad.
- De Stadskrant van 4/7 kondigt de Alkmaarse Wieler3daagse aan van 18 t/m 20
oktober in het Sport Paleis, Terborchlaan
200.
- Een Overheid.nl e-mail van 9/8 verkondigt
de verleende omgevingsvergunningen voor
twee horeca bedrijven (Subway en Febo)
met drive through, Olympiapark.

uit met het artikel inclusief foto’s uit De
Hoef van 4/8 ‘Wateroverlast. Regio Alkmaar loopt weinig risico op natte voeten.
Na zonneschijn komt de regen, met bakken.
Wateroverlastkaart brengt risico’s in beeld.
Tot op de m2 uitgerekend’. Minimaal in het
deels aangelegde regenwater ontkoppeling
gebied met in 2018 vervangen onderdelen
binnen fase 1, klopte de voorspelling aardig.
Wijkagent wisseling
Via de nog huidige wijkagente vernemen
we dat zij later dit jaar vertrekt en dan
wordt opgevolgd door collega Bert Been.
(zie ook blz. 30)
De Hoef ZO
- Met een Overheid.nl e-mail van 15/6 werd
door de burgemeester op 11/6 besloten tot
een aanwijzingsbesluit cameratoezicht El
Grecohof. Inmiddels werd dit uitgevoerd.
Aanleiding was een schietincident op 20/4
waarna de burgemeester op bezoek kwam
om met bewoners te praten.
- Repair cafés De Hoef vinden plaats op
zaterdag 8/9, 13/10, 10/11 en 8/12 in de
Blauwe Boom, Bart van de Leckstraat 1,
aanvang 13.00 uur.
- De data voor de oud papier inzameling
zijn zaterdag 1/9, 13/10, 17/11 en 15/12 in
speeltuin De Hoef, Mesdaglaan 180, vanaf
09.30 uur.
- Afgelopen zomer bracht burgemeester
Piet Bruinooge een informeel bezoek
(zonder ambtsketen) aan de ‘Surinaamse’
moskee/Mesdaglaan.
- De Alkmaarsche Courant van 11/7 kopt
met het artikel ‘Steekpartij De Hoef: twee
gewonden’. Twee mannen kregen op 10/7
in de Aldi ruzie, trokken beiden een mes en
werden ook beiden gewond afgevoerd naar
het ziekenhuis.

Wateroverlast
Tijdens de langdurige hittegolven/droogte
blikte de Alkmaarsche Courant alvast voorAugustus 2018

Eleonora Hoekstra
Susanna E. Kropf
<redactie@geestolen.nl>
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Droge Zomer
www.gradavanwelzen.nl

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

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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BUURTAGENDA 2018
Zaterdag 1 september, 13/10, 17/11 en 15/12, Oudpapier inzameling speeltuin de Hoef,
Mesdaglaan 180, 09.30 uur
Zondag 2 september, flatgebouw ‘Groote Togt’, v.d. Veldelaan, rommelmarkt & buurtfeest,
08.00 uur Zondag 2 september, Optreden zanggroep the Lady’s, de Vleugels, 14.30 uur
Donderdag 6 september, 27/9, 11 en 25/10, Bingo, de Vleugels, 14.30 uur
Zaterdag 8 september, supermarkt Vomar, bestaat 50 jaar
Zaterdag 8 september, Nationale Monumentendag, bezichtiging van de Geestmolen
Zaterdag 8 september, 13/10, 10/11, 8/12, Repair café, de Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat,
13 uur
Zondag 9 september, film The light between oceans, De Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1,
14 uur Zaterdag 15 september, 20/10, Happy Hour, de Vleugels, 16.00 uur
Maandag 17 september, Lezing Dag en Dauw over Abdij van Egmond , de Vleugels, 14.00 uur
Zaterdag 22 september, nationale Burendag, zie diverse activiteiten door de hele wijk heen
Zondag 23 september, Café de Wereld ‘Vredespelgrimtocht Balkan’, de Blauwe Boom, 14.00
Donderdag 27 september t/m zaterdag 6/10 nationale ‘Week tegen Eenzaamheid’ (diverse activiteiten) o.a. Zondag 30 september, Filmmiddag ‘Buurten in De Hoef’, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 14.00 uur
Maandag 1 oktober, Dag & Dauw lezing Bloemen maken van papier, De Vleugels, 14.00 uur
Dinsdag 2 oktober, wijklunch in AH supermarkt om 12.00 uur, in samenwerking met de Alkenhorst, opgave bij AH servicebalie.
Donderdag 4 oktober, Grote roofvogelshow, de Vleugels, 14.30 uur
Zondag 7 oktober, film The straight story, De Blauwe boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 14.00 uur
Zaterdag 13 oktober, Bij de Bron piano/cello concert, Apostolische kerk, Picassolaan 20, 19.30
Maandag 15 oktober, Dag & Dauw, Ontstaan betaald voetbal & AZ, de Vleugels, 14.00 uur
Woensdag 17 oktober, IVN-wijkwandeling, vertrek de Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 14.00 uur
Donderdag 18 oktober t/m 20/10, Alkmaarse Wieler driedaagse, Sportpaleis, Terborchlaan 200
Maandag 29 oktober, Dag & Dauw Beweging en het brein bij ouderen, de Vleugels, 14.00 uur
Woensdag 31 oktober, historische film, Pius X kerk, Blanckerhofweg 15, 14.00 uur
Vrijdag 2 november, Bij de Bron dinerconcert , Apostolische kerk, Picassolaan 20, 19.30 uur
Zaterdag 3 november, v/m Paulusschool reünie, klas 1974, opgave:
<reunieklas1974@gail.com> ná inschrijving/betaling volgen locatie/tijd
Maandag 12 november, Dag & Dauw lezing Opera, de Vleugels, 14.00 uur
Zondag 18 november, film Daniel Blake, De Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 14.00 uur
Zondag 25 november, De Wijk op Reis Zuid Afrika, de Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 14.00 uur
Maandag 26 november, Dag & Dauw lezing Schaapsherder, vak apart, de Vleugels, 14.00 uur
Maandag 10 december, Dag & Dauw lezing Tango dansen, de Vleugels, 14.00 uur
Zaterdag 15 december, Bij de Bron kerstconcert, Kapelkerk, de Laat, 19.00 uur
Zondag 16 december, film Viceroy’s House, de Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 14.00 uur
Woensdag 19 december, AH kerstdiner in de Alkenhorst.
Woensdag 26 december, Kerstdiner in en door De Alkenhorst, zie: <www.dealkenhorst.nl>
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Nieuws van de iPabo
Misschien is het u opgevallen: in de vakantieperiode was het in onze wijk een
komen en gaan van verhuisauto's van
Albers Euromovers. Het betrof hier de
verhuizing van Hogeschool iPabo, die uit
de Gabriel Metsulaan is vertrokken en
zich heeft gevestigd in het voormalige
‘gebouw De Hoef’ aan de Rubenslaan 2.

H

et kantorengebouw is door Ooijevaar
Bouwers in een recordtijd verbouwd
tot een moderne school. Als in september
het nieuwe studiejaar begint is dat al op de
nieuwe locatie. Het ontwerp voor het nieuwe interieur is van BRTArchitecten uit
Alkmaar.
Als na een aantal maanden alles zijn plek
heeft gevonden en ook de laatste plintjes
zijn geplaatst, zal er een officiële opening
plaatsvinden. Ook de buurtbewoners zijn

dan van harte welkom om de school van
binnen te komen bekijken. Hou de berichtgeving in de gaten !
Met het betrekken van het nieuwe pand is
hogeschool iPabo al vijftig jaar gevestigd in
wijk De Hoef. In 1968 was er eerst de dependance aan de Van de Veldenlaan waarna
sinds de jaren tachtig het gebouw aan de
Gabriel Metsulaan met basisschool de Driemaster werd gedeeld. Nu krijgt dat deel van
het gebouw, waarvan de gemeente Alkmaar
de eigenaar is, voorlopig een tijdelijke bestemming.
Sjaak Bos

HAARSTUDIO DE HOEF
Terborchlaan 2 1816 LD
1 x Wassen knippen model drogen 24,50
3 x Wassen knippen model drogen 58,- (19,33 per keer).
6 x Wassen knippen model drogen 108,-(18,- per keer).
Abonnement is onbeperkt geldig.

Voor meer informatie bel 072-5120710
Of kijk op www.haarstudiodehoef.nl
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Huiskamer in
De Alkenhorst voor
oudere
buurtbewoners
De Hoef is een nieuw initiatief rijker.
In ‘De Alkenhorst’ aan de Schelhoutlaan is een aparte ruimte als huiskamer voor oudere buurtbewoners ingericht.

I

n De Alkenhorst worden al vele activiteiten voor buurtbewoners georganiseerd. Zij kunnen ook altijd langskomen voor een gesprekje of een kopje
koffie in de centrale ruimte. De grote
ontmoetingstafel biedt daarvoor alle
gelegenheid. Toch hebben de bewonersonderneming De Alkenhorst en WonenPlus Alkmaar gemerkt dat sommige
bezoekers meer behoefte hebben aan
privacy en een plek waar zij in alle rust
over de dingen die hen bezighouden
kunnen praten. Daarom zijn zij met ‘De
Huiskamer’ gestart. Mede door subsidie
van het Oranje Fonds kan ‘De Huiskamer’ in ieder geval twee jaar draaien.
Er vinden nu al verschillende activiteiten plaats, waaronder samen een eet- &
kookgroep. Ook in de Week tegen Een-

zaamheid (27 september tot 7 oktober)
worden er allerlei activiteiten georganiseerd. De Huiskamer is sowieso open
op de woensdag- en vrijdag- en zondagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Buurtbewoners zijn dan van harte welkom om een bakje koffie te drinken of
een praatje te maken.
En buurtbewoners die graag iets samen
met of voor ouderen willen organiseren
of als gasten-ontvanger in De Huiskamer willen werken, zijn ook van harte
welkom. U kunt daarvoor contact opnemen met Wim van Veen, 06-852 574
66.
Informatie over de Alkenhorst is te vinden op: <www.dealkenhorst.nl>
Wim van Veen
Project leider

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
www.pedicurekarina.nl
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Dichtbij……het verst!
Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078

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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Nieuw seizoen
Dag & Dauw

Hulp van
goede buren

Vanaf maandag 17 september bruist het
weer van de Dag & Dauw-activiteiten in
De Vleugels. Het programmateam, bestaande uit Anne, Bob, Gertruud, Ilse en
Marion, heeft weer een bijzonder programma samengesteld.

WonenPlus Alkmaar helpt zelfstandig
wonende chronisch zieken, ouderen en
jongeren met een beperking met vrijwilligershulp aan huis. Bij mensen met
een klein netwerk die helaas niet in staat
zijn zelf (meer) alles te kunnen doen.

T

W

ot en met maandag 10 december kunt u
elke twee weken genieten van aansprekende culturele activiteiten en gezellige
ontmoetingen. Zo staan er onder andere
lezingen over de Abdij van Egmond, AZ,
Beweging en het brein bij ouderen en Opera
op het programma, maar ook een workshop
Bloemen Maken van Papier, een persoonlijk
verhaal van een echte schaapsherder en een
danslezing over de Tango. Daar mag u natuurlijk ook zelf een dansje wagen. De activiteiten beginnen om 14.00 uur en zijn om
15.30 uur afgelopen. (zie blz. 23)
Dag & Dauw is een initiatief van Bibliotheek Kennemerwaard en Artiance Centrum
voor de Kunsten en vindt plaats in De Vleugels, Terborchhof 1, Alkmaar, De Hoef.
De toegang bedraagt € 5,00 per persoon,
inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf
aanmelden is belangrijk!
U kunt reserveren via
<reserveren@artiance.nl> o.v.v. D&D De
VLEUGELS, activiteit en datum vanaf 1
september:
<www.dagendauwagenda.nl>
of vanaf 3 september telefonisch:
072-540 43 35 (van 13.00 – 22.00 uur).
Suzan Vermeulen
Programmeur Cultuur/Coördinator Europe
Direct Info Centre
Bibliotheek Kennemerwaard

ij zoeken nog meer hulp en dichterbij huis. Er zijn vast nog wel goede
buren die een WonenPlus abonnee in de
eigen straat of buurt willen helpen. Even
wekelijks de boodschappen meenemen voor
iemand in uw buurt. Kleine moeite toch? Of
samen met iemand de boodschappen doen
zodat hij of zij er even uit is. Meehelpen de
buurt op te knappen met het verzorgen van
iemands tuin? U hoeft geen groene vingers
te hebben (mag natuurlijk wel). Het gaat oa.
om snoeien, grasmaaien, onkruid wieden,
plantjes potten. Maar ook een pad bladervrij maken, onkruid tussen de tegels verwijderen of potten vullen met aarde.
U regelt zelf de afspraak via uw eigen agenda. Afhankelijk van hoe vaak, wanneer en
waar u wilt helpen.
Ook andere burenhulp is welkom zoals met
technische klusjes of hand- en spandiensten. Iets voor u?
Help ons helpen! Bel of mail naar WonenPlus Alkmaar (072) 512 27 11
<info@wonenplusalkmaar.nl>
Of kom bij ons langs in de Alkenhorst,
Schelfhoutlaan 4. Vraag naar Daniella IJsveld.
Kijk voor meer informatie ook op
<www.wonenplus-alkmaar.nl> Heeft u zelf
hulp nodig? Vraag dan ons inschrijfformulier aan.
Inge Zoet
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Het lege iPabopand
aan de Gabriel
Metsulaan
Navraag over de tijdelijke bestemming
leverde op 15/8 de onderstaande gemeentelijke uitleg op:

I

n De Hoef worden de schoollocaties van
de Nicolaas Beets III en de Driemaster
samengevoegd. Er is voor gekozen om één
nieuw gebouw te maken aan de Judith Leijsterstraat. Daarin worden ook de peuteropvang die nu in De Stulp zit en een nieuwe
gymzaal, opgenomen. Samen met de
schoolbesturen en de kinderopvang zijn we
nu een architect aan het selecteren die het
nieuwe gebouw gaat ontwerpen. De ontwerpfase zal ongeveer één jaar duren. Bedoeling is na de zomer 2019 te starten met
de bouw.
Voordat gestart kan worden met bouwen
moet er gesloopt worden. De Nicolaas
Beetsschool, de twee groepen van de Burgemeester de Wildeschool die daar inwonen, en de kinderopvang uit de Stulp zullen
dus tijdelijk moeten verhuizen. Zij worden
ondergebracht in de leegstaande ruimte
waar de iPabo gezeten heeft. We zijn nu aan
het inventariseren hoe die drie partijen daar
zo goed mogelijk gehuisvest kunnen worden, en wat daar nog voor aangepast moet
worden. Planning is dat er voor de zomer
van 2019 verhuisd wordt en dat de Beets

III, de Burgemeester de Wildeschool en de
Stulp na de zomervakantie van 2019 op de
Gabriel Metsulaan starten. Het nieuwe gebouw aan de Judith Leijsterstraat wordt na
de zomer van 2020 opgeleverd. Daarna
komt het gebouw aan de Gabriel Metsulaan
leeg. Er zijn nog geen plannen voor een
nieuwe invulling van het gebouw of voor
de locatie. Vriendelijke groeten
Agnes Müller
beleidsadviseur onderwijshuisvesting
Unit Vastgoed
Gemeente Alkmaar
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Filmclub
De Blauwe Boom
Op zondag 9 september om 14.00 uur
begint voor Filmclub De Blauwe Boom
het nieuwe seizoen met de dramatische
film The light between oceans.

W

O I-veteraan Tom neemt kort na de
oorlog een baan aan als vuurtorenwachter op een verlaten eiland. De Grote
Oorlog heeft hem gebroken, maar de levenslustige Isabel weet zijn hart te raken
en voegt zich al snel bij hem. De twee willen dolgraag een gezin stichten, maar dat
wil niet erg vlotten. En dan spoelt een reddingssloep met dode man en levende baby
aan op het eiland…De toegang kost 3 euro.
Buurthuis De Blauwe Boom is te vinden
aan de Bart van der Leckstraat 1, achter de
Aldi in De Hoef.
Petra van Rijn

Politie nieuws
Vanaf 1 oktober 2018 ben ik niet meer
jullie wijkagent.
Al een week eerder neemt mijn collega
Bert Been het van mij over. Door een groot
tekort aan wijkagenten in Castricum is mij
gevraagd daar als wijkagent te gaan werken. Ik vind het spijtig uit Alkmaar west
weg te gaan maar zie ook weer een nieuwe
uitdaging.
Voor degene die ik niet meer ga zien: Het
gaat jullie goed en wens ik jullie ook in de
toekomst een fijne wijk om in te wonen.
Ik geloof dat het gaat lukken met zoveel
positieve mensen in jullie wijk!
Met vriendelijke groet,

Gebiedsconsulent

E

ven voorstellen, ik ben Jos Sinnige,
gebiedsconsulent van de gemeente
Alkmaar en ben werkzaam in de wijk
West. In het verleden kende u de functie
misschien als wijkmeester, daar is nu de
gebiedsconsulent voor teruggekomen als
contact persoon vanuit de gemeente.
De gebiedsconsulent vangt signalen op uit
de wijk op het gebied van veiligheid en
leefbaarheid, draagt zorg voor het enthousiasmeren en ondersteunen van bewonersinitiatieven en het verbinden van bewoners
binnen de wijk met de juiste netwerkpartners. De burger krijgt meer ruimte voor
initiatief vanuit de samenleving met daarbij
een faciliterende rol van de gemeente.
Mocht u vragen hebben en weet u niet waar
u moet zijn, dan kijken wij samen naar de
mogelijkheden.
Meldingen in de openbare ruimte, zoals de
“groene” en “grijze” vragen kunt u nu melden bij het Klant Contact Centrum, Tel: 14
072 of op de website <www.alkmaar.nl>
onder de zoekterm: Melding doen.

Brigitta Coppens
Wijkagent Alkmaar West
Contactagent Voortgezet Onderwijs
Alkmaar
32

Augustus 2018

Jos Sinnigen
06-524 933 96
<gebiedsconsulent@alkmaar.nl>

De Vleugels
Locatie De Vleugels is getransformeerd
van het oude verzorgingshuis naar een
nieuwe woonvorm. Er zijn nu bewoners
met èn zonder zorg die zelf de regie hebben in het gebouw. In de transformatie
lag de nadruk vooral op de fysieke aanpassingen en niet op het gebruik van het
gebouw door de huidige en toekomstige
bewoners, de buurt, medewerkers en
ondernemers.

D

e komende periode gaat De Zorgcirkel
in samenwerking met Habion
(eigenaar van het pand) en de huurdersvereniging ‘onder de Vleugels’ aan de slag met
de huurders van de appartementen in en
rondom De Vleugels, maar ook met de bewoners uit de wijk De Hoef. Wat gaan we
doen?
Samen hebben we het doel om u als wijkbewoner zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Dit willen we doen door met u samen
te kijken naar wat u nodig heeft om prettig
en zo vitaal mogelijk oud te worden. Met
elkaar bouwen we een reisgezelschap op:
we gaan het Samen Doen!

een kopje koffie te komen drinken en de
gezelligheid op te zoeken.
Wij willen, samen met Habion en de huurdersvereniging, onderdeel zijn van de wijk.
We gaan helpen bij het leggen van verbindingen en gaan zorgen voor ‘Reuring in De
Hoef’! Binnenkort ontvangt u hierover
meer informatie.
Ingrid Winder-Smits
Teamleider huishouding

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

Rijschool Woltheus

Door middel van verschillende gezellige,
informele bijeenkomsten, onder het genot
van een drankje en een hapje, gaan we met
elkaar in gesprek. Hoe wilt u oud worden?
Wat heeft u daar voor nodig? Wat kunt u
daar zelf aan bijdragen?
U kunt denken aan gezelschap waarmee u
een boodschap kunt doen of thuis een goed
gesprek kunt voeren. Maar ook stellen wij
locatie De Vleugels als centraal punt in de
wijk beschikbaar om zelf activiteiten te
organiseren, een feestje te vieren of gewoon

Website: www.rijschoolwoltheus.nl
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Telefoon: 06-474 801 65
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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. <alkmaar@blijfgroep>
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`uur , 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, <info@honk.nl>
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.
Max Mobiel: reserveren rit: 06-193 496 21

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,
Wijkagente: Brigitta Coppens, spreekuur
Honthorstlaan 436, di. 14.00-14.30
tel. 0900-8844
<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.
Seksueel geweld: (UMC Utrecht) 0800-0188
SOS/Sensoor NW: telefonische hulpdienst: tel.
0900-0767., <info@sensoor.nl>
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: donderdag van 8 tot 8.45
uur. De Vleugels
VvE Hoefplan V: <HoefplanV@hetnet.nl>
Voorzitter: Els Willemse, 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: Jos Sinnige
tel. 14072, 06-524 933 96
<gebiedsconsulent@alkmaar.nl>
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Lidmaatschap

Projectgroepleden

De vereniging Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ behartigt de algemene belangen van de bewoners uit deze buurt.
U begrijpt dat wij De Geestmolen niet
alléén kunnen laten draaien, we hebben
financieel uw wind in de zeilen nodig.
Laat u zich daarom inschrijven als lid à
€ 7,50 per persoon 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,

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, De Alkenhorst, Bosschaertpad, Claeszpad, Van der Astpad, Saverystraat.

Ja, ik word lid van de vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Naam:_________________________________________________________________
Adres:_________________________________________________________________
Postcode:__________________Plaats_______________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Datum en Handtekening:_________________________________________________
Ieder jaar ontvangt u een betalingsverzoek, directe betaling: NL93 RABO 0376 4995 16

Inleveren lidmaatschapstrookje: Bloemaertlaan 182, penningmeester@geestmolen.nl
(op aanmelding als lid is ons privacy beleid van toepassing)
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