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Beste buurtbewoners van De Hoef
‘Geestmolen’
We kijken terug op een geslaagde Algemene Leden Vergadering van 19 maart 2019,
zoals gebruikelijk gehouden in de Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen. Een groep van twintig geïnteresseerde wijkbewoners was aanwezig. Er
werd veel informatie gegeven door het bestuur en andere aanwezigen, veel vragen
werden beantwoord. Gastspreker was na de
pauze Bert Been, onze nieuwe wijkagent.
Hij vertelde over zijn werk in Alkmaar
West, over de veiligheid in De Hoef en hoe
dit nog verbeterd kan worden door duistere

zaken aan te geven. Ook was er ruimschoots tijd voor vragen van de buurtbewoners. Na afloop ging iedereen tevreden naar
huis. Verderop in ons blad vindt u een verslag van de ALV op blz. 14.
Aluminium inzameling
Zoals reeds meegedeeld tijdens de ALV op
19 maart haal ik als trekker van projectgroep Duurzaamheid, geen aluminium meer
op noch ontvang dit thuis. De regels van het
naar China te verschepen té dunne aluminium/kant en klaar verpakkingen zijn aangescherpt en zodoende is het niet meer de
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moeite om dit in te zamelen. Dit aluminium
kan voortaan in de PMD container gedeponeerd worden.
Rabo Clubkas campagne 2019
Na de clubkas oproepen van ons bestuur
verviel de stemperiode door Raboleden op
een favoriete club per 14 mei. Hopelijk
heeft het zijn doel bereikt om onze clubkas
een behoorlijke opgaande lijn te doen vertonen. Op 18 juni vindt in het AZ-stadion de
uitslag plaats.
Informatieborden
De twee informatieborden in onze wijk bij
het speeltuintje langs de Willem Hedastraat
en langs de Honthorstlaan worden regelmatig van nieuws voorzien. De borden bieden
plaats aan berichten van het Buurtoverleg
en andere non-commerciële organisaties
binnen onze wijk.
Lidmaatschap
Tijdens de ALV werd bepaald dat het lidmaatschap van € 7.50 ook weer voor 2020
zal gelden. Heeft u nog geen gevolg gegeven aan de uitnodiging van onze penningmeester om uw lidmaatschap bijdrage te
voldoen, dan graag alsnog € 7,50 storten op
bankrekening NL93 RABO 0376 4995 16.
Hierbij ook een uitnodiging aan alle wijkbewoners die trouw ons mooie buurtblad lezen
om óók lid te worden en hierdoor bij te dragen aan de kosten.
Omgekeerd inzamelen
Op dinsdag 7 mei vond in De Alkenhorst
een Stadswerk072 avondinloop plaats over
voorgestelde/extra locaties van ondergrondse vuilniscontainers voor omgekeerd inzamelen in de wijk. Het was behoorlijk druk
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zodat bewoners soms gegroepeerd naar zaal
de Arend konden gaan om hun vernieuwde
vuilniscontainer situatie in straat/wijk te
bekijken. Wijzigingen in ons werkgebied
worden:
- Voor de bewoners van appartementen in
onze wijk komen er naast de reeds aanwezige Papier en Rest ondergrondse vuilcontainers ook vier ondergrondse containers voor
PMD (plastic-, metaalverpakkingen en
drankkartons) op de volgende locaties:
1. Naast de Restafval containers van Molenzicht aan de Honthorstlaan.

2. Aan de Bloemaertlaan: één naast de Restcontainer van het Lievenshof en één naast
de Restcontainer van het Weenixhof
3. Aan de Jan de Heemstraat ter hoogte van
de Willem Hedastraat
- Voor de grondgebonden woningen verdwijnt de Restafval container, het Restafval
kan gebracht worden naar de ondergrondse
Restafvalcontainers bij de flatgebouwen. In
plaats van de Restcontainer krijgen de bewoners een PMD container aan huis.
Martien de Bruijn
<voorzitter@geestmolen.nl>

Locaties van ondergrondse afvalcontainers langs Jan de Heemstraat en Willem Kalfstraat

Locaties van ondergrondse afvalcontainers langs Honthorstlaan en Bloemaertlaan
Mei 2019
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Bouwplan
‘De Bloemaert’
Op dinsdag 16 april 2019 was de derde
inloopavond van het bouwplan ‘De
Bloemaert’. Beter bekend als locatie
Rooker aan de Bloemaertlaan 20. Naast
de uitwerking van het bouwplan werd
ook het voorontwerp van het gewijzigd
bestemmingsplan gepresenteerd.
Ook nu was de avond weer druk bezocht.
Niet alleen door omwonenden die op de
hoogte willen blijven van de plannen maar
ook door mogelijke kopers. Er komen vijftien koopwoningen in de vrije sector. De
zes appartementen vallen binnen de 30% te
realiseren sociale woningbouw met een
koopprijs rond de € 230.000.
Aandachtspunten
Het Buurtoverleg heeft de volgende aandachtspunten voor het bouwplan gegeven
passend bij de bebouwing van ‘De Hoef
XL’: parkeren op eigen terrein gegeven de
parkeernormnota 2017-2027, compensatie
van kap van bomen op het eigen terrein en
van te kappen bomen omdat de bebouwing
te dicht op deze bomen komt te staan en
geen mogelijkheid voor een vierde bouwlaag.
Bouwstijl
De bouw van de woningen is in dezelfde
stijl als van de achterliggende bebouwing.
Parkeren is deels onder het ‘tuinterras’, op
de begane grond een extra kamer en bergruimte, op de eerste verdieping een woonkamer met een woonkeuken, op de tweede
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verdieping drie slaapkamers en een badkamer. De zes appartementen komen iets naar
voren om zo ‘een natuurlijke inloop’ voor
hun ingang te vormen. Besloten is om de
hoek bij de appartementen af te ronden. Er
komen 6 ‘schuurtjes’ voor de appartementen.
Parkeren op eigen terrein
Bij de ingang aan de Bloemaertlaan komen
er naast het toegangshek bomen om visueel
aan te geven dat er geen rechtdoorgaand
verkeer is vanuit de Honthorstlaan. . Gegeven de Parkeernormennota 2017-2027
moet uitgegaan worden van 1,5 tot 1,7 parkeerplaats per woning en 0,9 tot 1,1 parkeerplaats per appartement. Er is geen
ruimte voor parkeren in de nabijheid omdat
deze parkeerplaatsen gereserveerd zijn voor
dubbelgebruik voor de gebouwen aan de
De Vliegerstraat. Met vijftien woningen en
zes appartementen zijn er tussen de 27,9 en
32,1 (afgerond tussen de 28 en 32) parkeerplaatsen nodig. Er komen drieëndertig parkeerplaatsen én ruimte voor stalling van
fietsen en bakfietsen waarmee aan de voorwaarden ruim voldaan is.
Groenplan
Bijna het gehele terrein zal gebruikt worden
voor bouw en parkeren. De gemeente is
niet verplicht bomen die op eigen terrein
staan en gekapt worden te compenseren. De
projectontwikkelaar en de gemeente hebben
gekeken waar binnen het terrein nog bomen
gerealiseerd kunnen worden. De hoge iep
op gemeentegrond nabij de hoek zal worden gekapt omdat de bebouwing er te dicht
op komt te staan. Het plan is extra boompjes te planten in de achterliggend groenstrook ter compensatie van te kappen bo-
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men en voor een visuele buffer met de achterliggende bebouwing. In overleg met de
Molenstichting is bepaald dat de boompjes
maximaal 12 meter hoog mogen worden.
Het type boompjes en locatie wil men in
overleg met omwonenden vaststellen.
Geen vierde bouwlaag
Vanuit de gemeente bleek er binnen de eerdere nieuwbouw van woningen tussen Hoevervaart en de Jan de Heemstraat, zonder
dat het Buurtoverleg dit wist, stedenbouwkundig een optie geschapen te zijn voor een
‘opbouw’ van een extra slaapkamer ofwel
vierde bouwlaag. Het Buurtoverleg heeft
altijd aangegeven tegen een vierde bouwlaag nabij de Geestmolen te zijn in verband
met de windvang. Het Buurtoverleg heeft
aangegeven bezwaar te maken als de gemeente ook voor dit plan, dat dichter bij de
Geestmolen ligt, de mogelijkheid van een
vierde bouwlaag vastlegt in het bestemmingsplan. Tijdens de inloop heeft de gemeente aangegeven dat in het bestemmingsplan als maximale hoogte 9,5 meter

opgenomen is waarmee een vierde bouwlaag uitgesloten wordt.
Milieueffecten
Er is onderzoek gedaan naar alle voorwaarden. Er zijn geen beschermde natuurgebieden in de nabijheid, vleermuizen hebben
hier geen nesten en er is genoeg foerageergebied in de nabijheid. Er is geen sprake
van erfgoed, er komt gescheiden riolering,
het windrecht van de molen is afgekocht,
het aantal verkeersbewegingen zal met
maximaal zestig per dag toenemen zonder
nadelige gevolgen.
Aardgasloos
De bebouwing zal aardgasloos aangelegd
worden en voorbereid worden op aansluiting op het HVC-warmtenet. Er zal een
tijdelijke overbrugging komen totdat het
warmtenet in de wijk gerealiseerd is.
Heien of boren
Hoogstwaarschijnlijk zal, net als bij alle
overige nieuwbouw in onze buurt, geheid
gaan worden. Dit omdat dit goedkoper is
dan boren. De projectontwikkelaar zal de

Indicatie bouwplan gezien vanaf de brug. Op de hoek de geplande zes appartementen in
twee maal drie bouwlagen (copyright foto: VOF Horizon ontwikkeling)
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omliggende bebouwing laten schouwen om
eventuele heischade die zou kunnen ontstaan te kunnen vergoeden. Er zullen binnen en buiten de omliggende huizen foto’s
gemaakt worden van de bestaande situatie.
Er is eerder geheid zonder enige schade.
Men verwacht dat er alleen tijdelijk overlast is van het heien zelf.
.
Mening omwonenden
Bezwaren zijn er alleen van enkele bewoners aan het Claeszpad vanwege schending
van het vrije uitzicht. Het vrije uitzicht was
toentertijd mede basis voor de aankoop van
hun huizen. Andere omwonenden geven
juist aan vóór woningbouw op deze locatie
te zijn.
Bestemmingsplan
Er komt een nieuw bestemmingsplan voor
woningbouw. Het voorontwerpbestemmingsplan is tijdens de inloop ter inzage
gelegd als onderdeel van de inspraak procedure. Vervolgens zal het ontwerpbestemmingsplan opgesteld worden waartegen
binnen zes weken zienswijzen ingediend
kunnen worden. Daarna wordt het bestemmingsplan vastgesteld.
Alléén personen die zienswijzen hebben
ingediend kunnen binnen zes weken na
vaststelling beroep aantekenen bij de Raad
van State. Het bestemmingsplan is digitaal
te raadplegen op:
<www.ruimtelijkeplannen.nl>
Realisatie
De prognose is dat de bestemmingsplanprocedure eind 2019 is afgerond. In het eerste
kwartaal van 2020 kan dan gestart worden
met de bouw. De oplevering zal dan eind
2020 zijn.
Nieuws over ‘De Bloemaert’ is te volgen
op: <www.debloemaert.nl>
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>
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Van het aardgas af
Het klimaatakkoord zal binnenkort definitief vastgesteld worden. Wat kan ik als
bewoner doen om mijn huis energie zuiniger te maken?
Alkmaar gaat ‘van het aardgas af’. Er moeten maatregelen genomen worden om aan
het klimaatakkoord te voldoen. De gemeente heeft vijf bijeenkomsten belegd waar
bewoners hun inbreng konden geven over
aardgasvrij wonen in 2050. Als eigenaar
betaal u zelf de kosten, als huurder zullen
de kosten resulteren in hogere huurlasten.
Twee warmtesystemen
Tot vorig jaar moest elk huis aangesloten
zijn op het gasnet. De meeste huishoudens
hebben een klassieke centrale verwarming
(CV) met radiatoren die door de HR(++)
ketel met heet water, zo’n 80 graden, verwarmd wordt. Deze vorm van verwarmen
heet een ‘hoog calorische warmte systeem’.
Calorisch heeft te maken met de hoeveelheid energie dat per tijdseenheid nodig is
bij het verwarmen. Vergelijk het met een
open haard die de kamer snel opwarmt.
Er zijn ook ‘laag calorische warmte systemen’ die gebruik maken van verwarmd
water tussen de 35 en 55 graden. Voorbeelden zijn de warmtepomp of aansluiting op

het warmtenet. Voorwaarde is vloerverwarming en/of grote radiatorplaten voor warmteoverdracht. Vergelijk dit met een kaars
waarbij de kamer langzaam opwarmt en het
nodig is dat de warmte de kamer niet verlaat. Het duurt lang voordat de kamer op
temperatuur is.
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Warmtepompen
Een warmtepomp werkt in de winter als een
omgekeerde koelkast: warmte wordt binnen
afgegeven en aan de buitenkant wordt kou
afgegeven. Er zijn twee soorten warmtepompen: een lucht-warmtepomp die kou
afstaat aan de buitenlucht en een bodemwarmtepomp die kou afstaat aan diep gelegen grondwater. Als het buiten kouder dan
7 graden is werkt de lucht-warmtepomp
onvoldoende en zal er ‘bij gestookt’ moeten
worden. Indien het huis gasloos is zal dit
elektrisch moeten gebeuren wat de nodige
kosten met zich mee zal brengen. Sommige
lucht-warmtepompen kunnen ook koelen.
Het systeem werkt dan omgekeerd. Dan
geldt dat het buiten juist niet te warm mag
zijn.
Een bodem-warmtepomp kent deze nadelen
veel minder. Hier geldt dat er voldoende
grond(water) moet zijn om de warmte af te
geven of aan te onttrekken. Als de buren al
een bodem-warmtepomp hebben is dat
pech. Daarnaast bedragen de kosten voor
aanleg van een grondwarmtepomp al snel
€ 12.000 of meer.

Warm water
Een warmtepomp is voor de temperatuur in
huis. Vanwege de ‘laag calorische warmte’
is dit ongeschikt voor de warmwater voorziening. Warm water kan verkregen worden
door een elektrische boiler van 80 liter. Deze kan opgewarmd worden door zonnepanelen of een zonneboiler met platen die door
de zon verwarmd worden.
Isolatie
Dit is eigenlijk het toverwoord voor energiebesparing. Waar geen warmteverlies
optreedt hoeft ook niet bijgestookt te worden. Vergelijk dit met een luchtdichte koelkast voorzien van een dikke isolatielaag. Bij
laag calorische warmtesystemen is goede
isolatie een vereiste. Minimaal 10 cm dikke
hoogwaardige isolatieplaten aan de buitenkant rondom het huis, ook de zolder en de
vloer (kruipruimte); overal driedubbel glas;
geen luchtlekken (dan blijft de warmtepomp
continu op volle toeren draaien wat veel
elektriciteit vergt) en een slim systeem voor
luchtverversing waarbij de lucht eerst opwarmt; een systeem voor onttrekken van
warmte van afvalwater van warm douchewater, warm vaatwaswater en warm wasma-
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verwarming. HR-ketels geschikt voor bioof waterstofgas kosten ongeveer 3000 euro
inclusief installatie. U kunt gebruik blijven
maken van de aanwezige radiatoren.

chinewater.
Kosten
Van het gas af brengt hoge kosten met zich
mee: een lucht-warmtepomp die relatief
veel geluid maakt maar in de winter weinig
warmte levert, het huis goed isoleren, laag
calorische warmteplaten bijvoorbeeld vloerverwarming, driedubbel glas, extra elektrische voorzieningen in de meterkast om dit
alles mogelijk te maken et cetera et cetera.
Voor reductie van de extra elektriciteit kan
men zonnepanelen gebruiken maar dit heeft
weinig nut in de winter, als er elektrisch bij
verwarmd moet worden, vanwege de geringe zonkracht en korte dagen. Als u gemiddeld per jaar met zonnepanelen meer elektra
opwekt dan gebruikt komt de belastingdienst ook nog even om de hoek kijken (u
verdient geld). De totale kosten van ombouw, isolatie en maatregelen kunnen voor
een woning, afhankelijk of het een tussenwoning, hoekwoning of vrijstaand huis is,
oplopen tot € 30.000 of meer.
Alternatieven
Zijn er alternatieven om, naast isolatie voor
vermindering van het energieverbruik, gebruik te blijven maken van uw huidige centrale verwarming? Jazeker. Te denken valt
aan biogas of waterstofgas dat via het bestaande gasnet geleverd zou kunnen worden
en in de toekomst met enkele aanpassingen
aan de systemen gebruikt kan worden voor
12

Alle kleine beetjes helpen
Energiezuinige led-apparaten en verlichting.
De tussendeuren naar de koudere (bij)
keuken, hal of slaapkamers altijd dicht houden. Gebruikt u een ruimte niet, of gaat u
naar uw werk en is er niemand thuis, zet
dan de temperatuur in die ruimte(s) lager.
Nooit een buitendeur open laten staan. Dikke gordijnen dichtdoen bij schemering als
extra isolatielaag. Goede tochtstrips op deuren en ramen. Buitenwanden en de zolder
zo veel mogelijk isoleren. Dit zijn veel zaken die relatief snel wat geld besparen. Geld
dat je dan weer kunt gebruiken voor leuke
dingen in het leven!
Warmtenet
Momenteel wordt het HVC-warmtenet
(huisvuilcentrale) aangelegd voor woningbouwverenigingen en bedrijven. De kosten
voor gebruik van deze restwarmte zijn gekoppeld aan de gasprijs. De gemeente heeft
verschillende voorlichtingen gegeven waaronder in de Vrijheidskerk op 25 maart 2019
voor Alkmaar-West.
Zie: <www.warmtenetalkmaar.nl>.
Aangegeven werd dat mogelijk in de toekomst ook particulieren aangesloten kunnen
worden op het HVC-warmtenet. Welke
oplossing het beste past zal per omgeving
bekeken moeten worden en is mede afhankelijk van de aanlegkosten, draagvlak van
de huisbezitter en eventuele subsidie mogelijkheden. (een overheid.nl e-mail van 16
mei verkondigt de komst van een biogasinstalatie in de Boekelermeer, red.)
Gebaseerd op het ingezonden stuk van
Martijn Selling,
zie <www.geestmolen.nl> voor het volledige artikel, samengevat en bewerkt door
Rens Kleverlaan.
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Voorbereidingen
Warmtenet
De Geestmolen van februari 2019 bood al
een voorzichtig inkijkje in mogelijke
nieuwe aansluitingsplannen van het bestaande Huisvuil Centrale-warmtenet
naar De Hoef, als volgende wijk in studie.
Vóór Pasen vernamen we dat rond de
Hoevervaart
grondmonsters werden
genomen door Kwinfra BV/Alkmaar. In
april/mei werden vanaf de Westerweg via
het Fritz Conijn tunneltje naar het
Claeszpad en Van der Astpad, t/m de
Aert de Gelderlaan rode getallen/tekens
op wegdekken/putdeksels/ trottoirs gekalkt en proefsleuven gegraven.
Een wijkbewoner was eerder dit jaar langs
de Hoevervaart in gesprek met medewerkers voor het nemen van grondmonsters en
werd het hem duidelijk dat het hier om
voorbereidingen ging van de te verwachten
uitbreiding van het warmtenetwerk/
stadsverwarming. Intussen reikt het al aan-

gelegde HVC-netwerk t/m de Prinses Julianalaan in de Alkmaarder Hout, dus aan de
andere kant van de spoorlijn. Navraag bij
HVC-warmtenet leverde een bevestiging op
in de vorm van een tracéstudie, dus een
voorlopig onderzoek naar mogelijke doortrekking van het warmtenet naar De Hoef.
Voordat aanleg plaatsvindt worden eerst
onder-/bovengrondse gegevens in kaart
gebracht over de route, grond, techniek
(proefsleuven bij kabels/leidingen). Ook
worden in het onderzoek archeologie/
bodemonderzoek/vervuilde grond meegenomen.
Aansluitingsprojecten
HVC-warmtenet liet weten dat er ook objecten moeten zijn om op aan te sluiten zoals nieuwbouw projecten, een woningbouw
corporatie die wil renoveren of gemeentelijke gebouwen. Aan nieuwbouw projecten
lijkt op dit moment geen gebrek in De Hoef.
Het meest relevante voorbeeld is het toekomstige Botbouw project ‘De Bloemaert’
aan de Bloemaertlaan 20, waar een en twintig gasloze koopwoningen zullen verrijzen
in het leegstaande/ex Rooker pand, deels
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ook op de hoek met de Hoevervaart/
Claeszpad. Tijdens de hiervoor gehouden
inloop op 16/4/2019 in Muziekcentrum
Tjarda over de terinzagelegging van het
voorontwerp bestemmingsplan (wijziging
van Bedrijven naar Wonen), maakte de
aanwezige ambtenaar bekend dat over dit
plan al overleg is tussen de gemeente en het
HVC-warmtenet. Verder valt misschien
nog te denken aan volgende nieuwbouw
projecten: het huisvestingsproject voor jongeren met de komst van acht en dertig te
plaatsen houten/tijdelijke eenpersoons
woonstudio’s inclusief zonnepanelen rond
de Cornelis Buysstraat; de obs campus voor
onderdak aan diverse scholen/dagverblijf in
de Judith Leysterstraat; de veertig te bouwen koop appartementen inclusief huisartsenpraktijk op de locatie van de leegstaande
garage aan de Ruysdaelkade 40; en de locatie van de niet uit te sluiten verdwijning van
(de nachtopvang in) Het Heem/Jan de
Heemstraat, met mogelijk vrijkomende
gebouwen/grond.

Warmtevisie
Het uit te rollen warmtenet is onderdeel van
de gemeentelijke Warmtevisie als eerste
stap naar in 2050 aardgasvrij te maken
woningen, door het rijk aan alle gemeenten
opgelegd in het kader van het Klimaat akkoord.
De eerste Warmtevisie bijeenkomst in Alkmaar-West werd gehouden op 25/3/2019 in
De Vrijheidskerk. In deze visie is het HVCwarmtenet één van de gesprekspartners.
Des te meer (gescheiden) huisvuil er wordt
aangeboden door tientallen aangesloten
gemeenten en zes waterschappen, des te
meer gerichte grondstoffen er beschikbaar
komen.
Hierop haakte Stadswerk072 ook in met
uitbreiding van het omgekeerd inzamelen,
waarover op 7 mei een inloopbijeenkomst
plaatsvond in De Alkenhorst.
Susanna E. Kropf

Wilt u adverteren in De Geestmolen, dat kan:
Bel, schrijf of e-mail naar: Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262,
1816 TK Alkmaar, 072-511 35 40, <redactie@geestmolen.nl>
‘De Geestmolen’ is sinds 1995 een uitgave van de vereniging Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ en verschijnt 4 maal per jaar, aan het einde van februari, mei, augustus en
november.
Oplage en verspreiding
Het blad wordt in een oplage van 1190 exemplaren huis aan huis bezorgd in ons werkgebied.
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn (formaat A5)

hele pagina

halve pagina

een derde pagina

een vierde pagina
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180,90,60,45,-

Opknappen
groenstrook

wakers en al snel werd de ‘kindertuin’ druk
bezocht door kinderen die heen en weer
renden, over het hekje klommen, en regelmatig met gietertjes de tuin bewaterden.

De groenstrook van Woonwaard tussen
het Weenixhof en Porcellishof is in april
2019 opgeknapt. De moestuin was verwilderd en de beplanting was aan vervanging toe.

Geen onderhoud
De afgelopen jaren werd er niets meer aan
de eetbare tuin gedaan. De kinderen werden
groter en er was geen animo meer voor de
moestuin. Eind april 2019 was Stadswerk072 druk aan het werk om de plek van
de voormalige eetbare tuin om te vormen.
Tevens werd er het kapotte bankje, tegels
en verwilderde struiken verwijderd. Passend in de huidige tijdsgeest is besloten het
gebied open en luchtig in te vullen door
gras en lage struiken. Dit is ook beter voor
de sociale controle.

De groenstrook van Woonwaard tussen
Weenixhof en Porcellishof is gesaneerd.
Het betreft het voormalig speeltuintje met
bankje dat van oorsprong onderdeel was
van de speelvoorzieningen voor de jeugd in
de wijk.
Voormalige kindertuin
In 2007 is het project ‘eetbare tuin’ uitgevoerd en is de zandbak van het speeltuintje
omgetoverd naar een eetbaar moestuintje
waar appelboompjes, bessenstruikjes, laurierplanten en dergelijke geplant zijn. De
bedoeling was dat omwonenden en kinderen de eetbare tuin zouden onderhouden.
Alle deelnemende kinderen werden tuinbe-

Overige werkzaamheden
Nog dit jaar worden ook de groenplekken
rondom de flats van Woonwaard, zoals
Breitnerhof en Willem Marishof, aangepakt.
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Verslag ALV van 19 maart 2019
Opening
Voorzitter Martien J. de Bruijn opent de vergadering om 19.30 uur en begroet twintig aanwezigen. Misschien is beperkte opkomst te wijten aan het TV slotdebat Provinciale Statenverkiezingen. De twee medebestuursleden worden ook voorgesteld.
Goedkeuring vorige notulen (ALV 20 Maart 2018)
De voorzitter wijst op de los uitgeprinte ALV notulen en het opgenomen verslag in
De Geestmolen van mei 2018. Beide worden goedgekeurd.
Benoeming (nieuwe) bestuursleden
Tegenkandidaten meldden zich niet. Martien J. de Bruijn wordt weer voor een jaar
benoemd tot voorzitter en Rens Kleverlaan als penningmeester herkozen.
Jaarverslag voorzitter
Deelname Voorzittersoverleg-West (wijkverenigingen): Elk jaar komen de voorzitters van de wijken in Alkmaar-West een paar keer per jaar bij elkaar voor overleg, in aanwezigheid van gebiedsconsulent Jos Sinnige.
Deelname budget Bewoners Initiatieven-West (Regiegroep): Enige keren per
jaar overleg. Doel, ontplooiing van nieuwe/goed onderbouwde wijk initiatieven, de
saamhorigheid te verhogen, bewoners stimuleren. Subsidie voorbeelden in onze
buurt: nieuwjaarsreceptie, bingo, high tea. Op de vraag welk subsidie bedrag jaarlijks hieraan wordt besteed is het antwoord van de voorzitter, in héél Alkmaar €
21.000 en voor West € 3.000.
Deelname bestuur De Alkenhorst: Als voorzitter van de Bewoners Onderneming.
Allereerst word gezocht naar invulling voor doelgroepen binnen de wijk zèlf, maar
ook daar buiten. Vanaf 2018 werd met behulp van WonenPlus (subsidiënt Oranje
Fonds), een tweejarig project begonnen om de eenzaamheid onder ouderen tegen
te gaan.
Deelname Voorzittersoverleg Bewoners Ondernemingen: Voorzitters van zo’n
dertien Bewoners Ondernemingen uit héél Alkmaar (veelal buurthuizen) komen
één keer per zes weken bijeen om ervaringen uit te wisselen met de gemeente en
zorginstellingen.
Geestmolen deelname Rabo Clubkas campagne 2019: Voor het eerst wijst de
voorzitter op de mogelijkheid voor particuliere Rabobankrekeninghouders om (bij
aanmelding) als Rabolid, onze club kas te helpen spekken door óók op Buurtoverleg de Hoef ‘Geestmolen’ te willen stemmen, uit de vele andere verenigingen.
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Verslag Financiën
Jaarverslag 2018: Netto resultaat van € 598,61 (begroot € 357,00); Bruto resultaat
van € 636,54.
Begroting 2019: Dit jaar is er een bruto positief saldo van € 383,50 begroot. Het
jaarverslag en de begroting zijn door het bestuur en de kascommissie goedgekeurd.
Kascommissie: De heer Willem Nachbar doet verslag van de kascontrole in februari 2019. De jaarrekening en de begroting zijn goedgekeurd waarmee het bestuur decharge wordt verleend. De nieuwe kascommissie bestaat uit de heren Jan
Louter en Willem Nachbar, met als reservelid Tom Bozelie.
Contributie 2020: Het voorstel om de contributie te handhaven op € 7,50 wordt
aangenomen.
De penningmeester geeft aan dat er, met subsidie, voldoende geld is voor de viering van ons 25-jarig bestaan voorjaar 2020.
Verzoek contributiebetaling/digitale uitnodiging ALV: Het bestuur roept alle
leden die het contributie verzoek nog per fysieke post ontvangen op tot het sturen
van een e-mail naar de penningmeester, zodat het verzoek samen met de uitnodiging ALV per e-mail verstuurd kan worden. In 2019 werden deze voor het eerst
digitaal verstuurd naar díe leden met een bekend e-mailadres.
Algemene Verordening Gegevensbescherming/AVG: Op 25 mei 2018 ging in
de EU de AVG van kracht. Het Buurtoverleg heeft een Privacybeleid, te lezen op
<www.geestmolen.nl>. De penningmeester is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens als ‘Functionaris voor de Gegevensbescherming’ (FG) onder nr
FG006402. Uitsluitend noodzakelijke lidmaatschapgegevens worden opgeslagen
(gebruik contributiebetaling/uitnodiging ALV). Uw persoonsgegevens zijn beveiligd
tegen ongeautoriseerde toegang. Voor plaatsing van foto’s is toestemming nodig.
Voortgang werk-/projectgroepen
Werkgroep Feestmolen: Het ontbreekt aan een vaste trekker. Deze en extra leden zijn welkom voor aanmelding bij bestuur. De activiteiten zijn: verzorging van
hapjes/aanvullende drankjes tijdens de nieuwjaarsreceptie in De Alkenhorst. Wegens bezettingsgebrek werd in 2018 vanuit het Buurtoverleg geen medewerking
verleend aan de Nationale Buitenspeel-, Molen- en Monumentendag.
Werkgroep Public Relations: Deze werkgroep (redactie) bestaat al vele jaren in
dezelfde samenstelling en verzorgt viermaal per jaar de uitgave van buurtblad De
Geestmolen in een oplage van 1190 stuks en werft nieuwe leden/adverteerders.
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
Ontkoppeling: Beschadigde granulaatdrain uit de Bloemaert-/Terborchlaan werd
vervangen door permeoblokken. Versleten granudrain naast de Honthortslaan-flats
werd vervangen door minder slechte granudrain, vrijgekomen bij plaatsing van permeoblokken. Onbekend is wanneer de rest vervangen wordt. Er zijn vier ‘punaises’
vervangen (1 in Bloemaert-/3 in Terborchlaan).
Jan de Heemstraat: Bij de herinrichtig in 2016 is deze straat helaas geen éénrichtingsverkeer geworden. Het tekort aan parkeerplaatsen werd eindelijk aangelegd.
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Er wordt nauwelijks geparkeerd in de parkeergarage van Medisch Centrum De
Hoef/De Vliegerstraat, met té smalle ingang.
Vernieuwd kruispunt Judith Leysterstraat/Van Ostadelaan: Vanaf begin 2017
schijnen door wegverhoging, koplampen van auto’s vanuit de Judith Leysterstraat
verblindend op verkeer vanuit de Bloemaertlaan. In maart 2017/18 zou hiernaar
gekeken worden. De beloofde terugkoppeling binnen twee weken vond niet plaats.
Het talud aan de overkant bij de Bloemaertlaan is begin maart 2019 opgeleverd
zonder dat er iets aan het talud Judith Leysterstraat werd verbeterd.
Nieuwe asfaltering Van Ostadelaan: Sinds begin 2017 werkt de nieuwe asfaltering als een spiegel bij regen/nat weer. De gemeente geeft aan dat het een nieuw
soort asfalt is dat strak werd aangelegd/ruw is zodat er geen grind op aangebracht
hoeft te worden. In maart 2018 werd afgesproken dat de afdeling Verkeer naar de
nieuwe asfaltering zou kijken en binnen twee weken terugkoppelt met mogelijke
oplossingen. Ook dit gebeurde niet.
Opheffing buslijn 5/Connexxion: Ondanks veel verzet werd buslijn 5, met directe
verbinding naar het NW Ziekenhuis, midden 2018 opgeheven.
Wandelpad Claeszpad: De anti-fietssluis is gehandhaafd. Na verwijdering van de
zijwaartse hekken wordt hier toch weer omheen gefietst (met name door bewoners
uit De Hoef XL zèlf) om zo de Bloemaertlaan te bereiken.
Het Heem: Het Buurtoverleg blijft van mening dat de opvangvoorziening een goed
doel dient, maar niet past in een kinderrijke omgeving. Overlast blijft in de vorm
van zwervers. Groen moet behouden blijven maar oorzaak moet weggenomen
worden. De politiek heeft besloten te ‘kijken’ of ‘een nieuwe opvanglocatie als oplossing mogelijk is’ (resultaat eind 2019). Binnenkort zal een afspraak volgen met
gebiedsconsulent Jos Sinnege over hoe de nog openstaande punten aangepakt
kunnen worden.
Werkgroep Speelvoorzieningen: De overige twee speeltoestellen aan het Bosschaertpad zijn inmiddels ook geplaatst
Werkgroep Bedrijven en Wonen
Voormalig Rooker pand/Bloemaertlaan 20: Eind 2016 gekocht door Botbouw.
Het eerste bouwplan uit begin 2017 in vier tot zes bouwlagen stuitte op veel verzet
(honderdtwintig handtekeningen tegen het plan). Het plan is aangepast naar vijftien grondgebonden woningen en zes appartementen in drie bouwlagen in de typologie van de achtergelegen woningen van De Hoef XL. Begin april 2018 was de
eerste inloop waar het plan positief ontvangen is. In september 2018 volgde de
tweede inloop waar het ontwerp een technische uitwerking kreeg, voldaan is aan
de parkeervoorzieningen en een voorlopige planning gegeven werd van de bestemmingsplanwijziging (Bedrijven naar Wonen) en realisatie. In maart 2019 volgt
dan publicatie van het bestemmingsplan met daarna een presentatie in Tjarda.
Renovatie Winkelcentrum: Veel omwonenden geven aan het spijtig te vinden dat
er door de renovatie van het winkelcentrum in 2014/5 en de daaropvolgende herindeling van de Judith Leysterstraat voor méér parkeerplaatsen zoveel groen, met
name bosschages, verdwenen is. Deze ontgroening lijkt zich als een olievlek te
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verspreiden over Alkmaar. Na aanbrenging van bloembakken aan de zuidkant van
het winkelcentrum is de doorgang nauw geworden. De gemeente heeft in maart
2018 aangegeven onderzoek te doen naar de breedte en of dit past in de beoogde
fietsverkeerbelemmering om het wandelen veiliger te maken, versus belemmering
van het wandelen. Terugkoppeling gebeurde niet.
Crematorium:. De Raad van State heeft in maart 2017 besloten dat de bouw
doorgang kan vinden. Veel zaken in de vergunningverlening blijven discutabel en
sommige zijn inhoudelijk onjuist. Het kolossale crematorium aan de Meerweg
(Egmondermeerpolder) is sinds september 2018 in aanbouw en opent binnenkort
haar deuren.
Werkgroep Groen
Trapveldje: Het trapveldje tussen de Moreelse-/Willem Begastraat blijft onverminderd populair, niet alleen voor de jeugd maar ook voor volwassenen. Met dank aan
een aantal omwonenden die regelmatig het vuil rond het veldje opruimen of de
kinderen erop wijzen dit zèlf te doen. De schade na de vorige twee Nieuwjaarsbranden aan de Honthorstlaan (hoogte speeltuintje) is nu bijna onzichtbaar geworden, met dank aan een wijkbewoner en de gemeente Alkmaar. In 2018/19 was er
gelukkig geen ‘vreugde vuur’ zodat er ook niets vernield kon worden.
Onkruid: Er groeit nog steeds te veel gras/onkruid op stoepen/hoeken van straten.
Stadswerk-072 heeft aangegeven dat dit ook voor hen een doorn in het oog is. Er
werd al geëxperimenteerd met borstelen/branden maar zoals blijkt, nog zonder
permanent/afdoende resultaat.
Boomverlies: Ook in 2018 hebben stormen huisgehouden zowel in als buiten het
Geestmolen gebied. De meeste omgewaaide of gekapte bomen worden jammergenoeg nog niet allemaal vervangen. Een uitzondering zijn twee nieuwe boompjes
aan de oostkant van de Moreelsestraat.
Voorjaarsbloemen: Op veel locaties in Alkmaar komen de voorjaarsbloemen uitbundig te voorschijn, zo ook in het ontkoppelde De Hoef ZO. We zullen Stadswerk072 vragen dit eveneens te realiseren in het eerder ontkoppelde Geestmolen
gebied.
Groen in de wijk: Het groen in de hele wijk De Hoef oogt ieder jaar alleen maar
beter. De na de regenwaterontkoppelig van 2012/13 in het Geestmolen gebied
geplante nieuwe bomen, zien er gezond uit. Het wachten is elk jaar op de bloemenzee in de verhoogde drie perken uit de Honthorstlaan. De wilde bloemen
(goed voor bijen) uit de ontkoppelde wadi’s zijn veelal verdwenen en het ziet er
soms wat onverzorgd uit. Regelmatig maaien of het aanbrengen van bloemen
(zoals in De Hoef ZO) zou een oplossing zijn. In het algemeen wordt het gemeentelijk groen goed bijgehouden. In 2018 werd op initiatief van bewoners uit de Willem Kalfstraat (Oostkant) een heg aangebracht ter afscheiding van de parkeerplaatsen.
Projectgroep Duurzaamheid: Het doel is inzameling van gebruikt aluminium
veelal bij buurtbewoners thuis opgehaald, voor Kerkcentrum de Blije Mare/Alkmaar
-Noord. Het Alkmaars Weekblad van 20 maart 2019 op blz 3, kopt met het artikel
“Geen aluminium-inzameling meer in kerkcentrum”. De regels om het naar China
te verschepen té dunne aluminium/kant-en-klaar verpakkingen, worden aangescherpt en hiermee inname door het Kerkcentrum opgeheven. Sinds omgekeerd
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inzamelen in Alkmaar, kunnen gebruikt aluminium en blikjes gedeponeerd worden
in plastic containers. Zodoende maakt de voorzitter bekend dat hij met dit onderdeel van de projectgroep per direct stopt.
Project archief/Inventaris: Opschoning voor het Regionaal Archief vordert langzaam. In dit tempo kan het nog wel enige jaren duren.
Rondvraag
- Mevrouw T. D. Pierot vraagt of tijdens de Landelijke Opschoondag van zaterdag
23 maart er in De Hoef ook aan mee wordt gedaan. De voorzitter antwoordt dat het
hem onbekend is.
- Mevrouw D. van Staveren laat weten dat twee leden die nog niet de contributie
betaalden dit graag via een acceptgiro zouden doen, omdat ze niet over een computer beschikken. De penningmeester laat weten dat vanwege de kosten er geen
acceptgiro’s meer gebruikt worden. De penningmeester biedt aan om contributie
contant te laten betalen tijdens de nieuwjaarsreceptie(s), aan de secretaris/
penningmeester.
- Op de vraag van de heer T. Bozelie om VvE’en en daarmee de bewoners verplicht Geestmolen lid te maken moet het antwoord helaas blijven dat op basis van
de statuten, uitsluitend natuurlijke leden lid kunnen worden. Organisaties zijn als
één orgaan, donateur.
Dankwoord (aan kerk)
De voorzitter bedankt mevrouw Ida Dieduksman - Kuiper dat het Buurtoverleg weer
over de kerkzaal mocht beschikken in de Jan de Heemstraat 10. De secretaris
overhandigt haar een cadeau wat zijn weg naar de keuken zal vinden, om haar te
bedanken voor de genoten gastvrijheid.
Pauze (15 - 20 minuten)
Presentatie Veiligheid door wijkagent Bert Been
In oktober 2018 werd Bert Been in Alkmaar-West de nieuwe wijkagent die vroeger
zijn jeugd doorbracht in De Hoef, dus de wijk goed kent. Zijn belangrijkste ketenpartners zijn meldende wijkbewoners zodat hij weet wat er speelt en daarop kan
handelen. Met andere woorden: melden moet! Omdat de wijkagent niet altijd in de
wijk is (weekend in de noodhulp) en er ook een tekort aan politieagenten is, is hij te
bereiken via zijn contact gegevens achterin buurtblad De Geestmolen.
Dankwoord (aan wijkagent)
De voorzitter bedankt wijkagent Bert Been met een fles wijn voor zijn inspirerende
presentatie.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur, dankt bezoekers voor hun komst
en wenst iedereen wel thuis.
Susanna E. Kropf
Notulist/secretaris
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De Alkenhorst
- Sinds maart heeft het Huis van de Wijk
een groot Tv-scherm zodat (belangrijke)
voetbalwedstrijden/evenementen gezamenlijk met buurtbewoners bekeken kunnen
worden.

- In de nacht van 11 op 12 maart vond hier
een inbraak plaats. Een los kluisje werd
vermist.
- De Pinksterbrunch vindt plaats op zaterdag 8 juni om 11.30 uur. Dit in tegenstelling tot foutieve vermelding in het programmaboekje. Opgave is noodzakelijk, óók
voor de eerdere buitenlandse lunch
‘Chinees’ op 5 juni.
- Het ligt in de bedoeling dat na de zomervakantie van 2019 de Dag en Dauw lezingencyclus tweewekelijks/beurtelings gehouden zal worden in De Vleugels èn De
Alkenhorst.
- Een gemeentelijke afdeling huurde/
meubileerde hier overdag, voor twee ambte-

naren die de wijk ingaan, vanaf mei permanent een zaal inclusief een vergadertafel
met diverse extra stoelen. Het doel is nog
onbekend.
Bloemaertlaan
- Op 26 februari liep een man met een grote
kaart en camera in de hand door de straat.
Navraag leerde dat in opdracht van de gemeente hij in de omgeving zocht naar mogelijke uitbreiding van ondergrondse vuilniscontainer capaciteit. Dit sloot aan bij de
inloop van 7 mei over omgekeerde huisvuilnis inzameling in De Alkenhorst.
- Op 3 mei stond in de Moreelsestraat een
hoge hijskraan opgesteld om voor een aanbouw aan de achterkant - over garages/steeg

heen - bouwmaterialen aan te reiken voor
een huis aan de Bloemaertlaan. Een paar
dagen eerder stond hier ook een hijskraan
om met een slang de aanbouw fundering
van vloeibaar cement te voorzien.
Cornelis Buysstraat
- Aan de noordkant presenteren bewoners
zich met het plakkaat <Gekraakt> in het
voorraam. Een fiets staat geparkeerd in de
voorkamer.

Mei 2019

21

Crematorium
Op basis van een ontwerptekening op de
voorpagina van het Alkmaarsche Nieuwsblad van 10 december 2014 werd rond april
2019 voor het in aanbouw zijnde Monuta
crematorium aan de Meerweg 11 in de Egmondermeerpolder, de ontbrekende zuide-

lijke slootkant doorgetrokken en uitgegraven. Tevens werden hier alle bomen langs
de zuidkant van de weg naast het grondgebied, verwijderd.
Groen-/andere gemeentelijke teams
- Op 5 april waren vijf mannen bezig langs
het begin van de Terborchlaan met het
schoffelen/maaien met bosmaaier van struiken in de groenstrook/hoek Weenixhof en
verwijdering van onkruid op trottoirs. Op 7
mei werd dit op dezelfde plek herhaald.
Willem Hedastraat
- Een Overheid.nl e-mail van 11 april verleende een omgevingsvergunning voor de
aangevraagde dakopbouw van Willem Hedastraat 105.
- Evenals in 2018 doet de Willem Hedastraat hopelijk ook weer mee aan de Nationale Buitenspeeldag 2019 op woensdagmiddag 12 juni.

worden naar een andere locatie voor de
nachtopvang van Het Heem, door gebrek
aan doorstromingsmogelijkheden van deze
doelgroep. In februari 2020 worden er knopen doorgehakt met als doel om vóór 1 januari 2021 een nieuw/verbeterd sociaal
pension te realiseren.
- Aan het straateinde/vóór de brug over de
Hoevervaart werd in april de verkeersdrempel gewijzigd en op dezelfde hoogte gebracht als de trottoirs. Op de fiets voelt het
prettiger aan.
Hobbemalaan
Op 18 februari probeerden twee jongens
met zware magneten aan beide kanten van
de brug naast het Hospice uit het water, oud
ijzer op te vissen. Met wat tentoongestelde
voorwerpen op de brug kon de kiloprijs
voor oud ijzer geen riante handel zijn geweest.
Winkelcentrum De Hoef
- Op 7 maart vond de opening plaats van
Wibra (kleding/textiel/allerlei) als welkome
aanvulling op het bestaande winkelassortiment.
- Een Overheid.nl e-mail van 28 februari
kondigt een verleende standplaatsvergunning aan voor een verkoopwagen ten behoeve van de verkoop van snacks/wok gerechten.
- In het leegstaande pand van de Slijterij
van Alkmaar BV werd op 3 mei Pearle Opticiens feestelijk geopend. Ook hier een
welkome winkelaanvulling waarmee er in
het winkelcentrum geen panden meer leeg
staan.

Jan de Heemstraat
- De Alkmaarsche Courant van 9 april kopt
met het artikel “Beter sociaal pension nodig”. Hieruit blijkt dat wegens te beperkte
opname - met overlast - er gezocht moet
22
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- Twee verschillende plekken van het wandelgedeelte in het winkelcentrum werden op
27 maart opengebroken. Reden was een
kapotte brandkraan die vervangen moest
worden.
Hoevervaart
- Op 26 februari werden langs het westelijke wandelpad ter hoogte van het Bosschaertpad, twee hemelhoge abelen gekapt.
Stadswerk072 deelde mee dat het hier om
instabiliteit ging, dus was veiligheid de reden zonder vergunningverlening. Dit is
waarschijnlijk af te lezen uit de grote gaten
in de nog overgebleven afgezaagde twee

het vernieuwde pand aan de Rubenslaan 2 –
6 vanaf de randweg zouden blokkeren. Na
ons heroverwegingsverzoek van 24 november 2018 ter behoud van de bomen, werd
hieraan gedeeltelijk gevolg gegeven want in
maart 2019 is slechts één boom gekapt, vlak
achter het zitbankje op de hoek met de Aert
de Gelderlaan. Hierbij onze dank aan de
Ipabo om de andere drie bomen te hebben
gespaard en gaan we ervan uit dat dit zo
blijft!
IVN wandeling
Op 29 maart werd er een IVN avondwandeling in de buurt gehouden, onder leiding
van de heer Ad Jansen. Hij liet een groep
wandelaars genieten van minimaal hoorbare
vleermuizen rond de Terborchlaanbrug over
de Hoevervaart, de bomenpartijen rond de
tandartspraktijk aan de Schelfhoutlaan en
langs de spoorsloot.
Luchtruim
Op 14 maart vloog boven het Alkmaarse
luchtruim een passagiersvliegtuig, begeleid
door vier straaljagers. De dag erna volgde
de uitleg, de scene was onderdeel van de
gezamenlijke viering van het KLM, Fokker

stronken.
- Eind februari werden op een zonnige lentedag twee zitbankjes bij het westelijke
wandelpad ter hoogte van de Jan de Heemstraat brug, door de gemeente mooi schoongespoten.
Ipabo
Eind 2018 werd de Ipabo een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van
vier volwassen bomen die de voorgevel van

en Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum eeuwfeest.
Pius X kerk
Vanaf 6 juli worden de ex St Joseph kerkgangers (deze kerk aan de Nassaulaan
wordt verbouwd tot zeven appartementen)
verwacht voor de wekelijkse zaterdagavond
dienst in de Pius X kerk. Ook blijft de zon-
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dagochtend viering in de Pius X kerk doorgaan.
Ruysdaelkade
Op 6 mei vernamen we dat het nieuwbouwplan voor veertig koopappartementen en
een Huisartsenpraktijk op nummer 40 in de
leegstaande Nissangarage, waarschijnlijk

nog even op zich kan laten wachten. Op dit
moment heeft de projectontwikkelaar een
principe verzoek ingediend. Dit is een verzoek om te kijken hoe de gemeente in principe tegen de ontwikkeling aankijkt. Als dit
positief is zal een procedure worden doorlopen.

<sascha@jolhoefplan.nl>. In augustus staat
JOL bij AH in de winkel om boodschappen
gesponsord te krijgen.
- VakantieFUN, voor 6 t/m 17 jarige kinderen zonder aansluiting bij een regulier
aanbod of een GGZ-indicatie hebbende,
houdt dit vakantie programma van 15 juli t/
m 8 augustus in sportcomplex De Meent
Bauerfeind, Terborchlaan 301. Opgave via
<h.zwart@sport-z.org>.
De Vleugels
- Per 1 maart werd de receptie balie naast de
Brasserie helemaal opgeheven. Verwezen
wordt naar Van der Linden (huurderszaken)
en de Zorgcirkel (thuiszorg).
- Wooncomplex De Vleugels ontving onlangs van de landelijke organisatie het keurmerk ‘Dement vriendelijk’.
- Op 15 maart (NL doet) werden houten
bloem-/kruidenbakken aangebracht die op

Saverystraat
Volgens een Overheid.nl e-mail van 2 mei
hebben de bewoners van huisnummer 7 een
op 1 mei gepubliceerde omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een
dakopbouw.
10 mei op het terras van de Brasserie werden gevuld met zaden/plantjes van kruiden/
groenten.
- Op 8 april werden bewoners van De Vleugels getrakteerd op een bezoek aan Circus
Alexander op het terrein van de Zorgcirkel
Prins Hendrik/Egmond aan Zee, door de
Dagbesteding van De Vleugels.
- Op 9 mei werd huiskamer De Tuinfluiter
(Dagbesteding), officieel geopend. In De
Hoef zijn hiermee twee locaties Dagbesteding van De Zorgcirkel:
25
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Schoolvakantie activiteiten
JOL 2019 houdt vakantie activiteiten van
12 t/m 23 augustus voor kinderen van 4 t/m
12 jaar in Park Egmonderhout. Het thema is
dit jaar Het Betoverende Bos. Inschrijving
vanaf begin juni via
<www.jolhoefplan.nl>.
Sponsoraanbiedingen voor boodschappen/
iets lekkers/ theedoeken/1 avond koken
voor teamleiding via

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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1. De Tuinfluiter, ingang Schelfhoutlaan,
als laagdrempelige ontmoetingsplek voor
wijkbewoners in het stadium vergeetachtigheid.
2. Het Hoefblad, Cornelis Pronklaan 89-91,
als dagbesteding voor dementerende bezoekers.
- Vóór de zomervakantie vinden hier op de
laatste woensdagavond van de maand nog
Resto van Harte maaltijden plaats op 29 mei
en 26 juni. Vanaf 14 augustus 2019 zal de
frequentie verhoogd worden tot tweemaal
per maand, met dank aan de Rotary Club.
- De Buurtfiets, waarvoor nog vrijwilligers
worden gezocht, is onderweg van China
naar Rotterdam. 14 Juni wordt deze om
15.30 uur officieel in gebruik genomen door
wethouder Marcel van Zon.
- Voor de senioren Dag & Dauw lezingen
cyclus - vanaf najaar 2019 elke twee weken
beurtelings in De Vleugels en De Alkenhorst - zoekt Artiance 60+ vrijwilligers om
het team te komen versterken ter invulling
van de middagprogramma’s. Aanmelding
<dehoef@dagendauwagenda.nl> of telefoon 072-540 43 35.
Vrijheidskerk
- De Alkmaarsche Courant van vrijdag 12
april kopt met het artikel “Taallessen voor
vluchtelingen in Vrijheidskerk stoppen”.
Aan het Alkmaars Freedom House/AFH die
de taallessen hier enige jaren gaf, wordt
geen woord gewijd. Bij nader inzien verdwijnt het AFH uit de Vrijheidskerk. Momenteel zijn ‘Bij de Bron’ en het AFH met
elkaar in overleg om te bekijken of voortgang van de taallessen voor statushouders in
de wijk, elders mogelijk zou zijn, na sluiting van AZC2/Robonsbosweg.
- Mocht u overtollige (kinder)fietsen hebben dan kunnen deze aangeboden worden
voor AZC’s buiten Alkmaar, bij Theo
Bruin, e-mail <tjjbruin@icloud.com> / telefoon 06-101 968 85.

Warmtevisie
Op 25 maart vond in de Vrijheidskerk de
gemeentelijke bijeenkomst plaats over
Warmtevisie, een eerste stap in energietransitie richting aardgasvrij wonen in 2050,
waarbij suggesties van burgers alsnog welkom zijn via <warmtevisie@alkmaar.nl>
Het beste idee ontvangt € 100 aan cadeaubonnen. De avond voor Alkmaar-West werd
redelijk druk bezocht, waarbij bezoekers
inmiddels als terugkoppeling een gemeentelijk e-mail van ontvingen met drie bijlagen.
Weenixhof
- Op 26 februari werden hier alle zes lampen van de straatlantaarns vervangen .
- In 2018 was de WOZ-waarde voor een
huurappartement op tweehoog nog €
101.000 en in 2019 steeg dezelfde woning
naar een WOZ-waarde van € 120.000.
De Hoef ZO
- Van 19 februari tot 1 maart werd supermarkt Aldi gesloten wegens renovatie en
feestelijk heropend.
- Op woensdagmorgen 10 april werd bij de
Aldi een overval gepleegd op een kassamedewerker. Een rondcirkelende politiehelikopter heeft naar de dader gezocht.
- In maart waren de wadi’s aan de Tooroplaan goed gevuld met overtollig regenwater,
wat in andere wadi’s in De Hoef veel minder goed zichtbaar is.
- Volgens de Stadskrant van 7 april ontvingen een aantal ouders van de An Nasr
school/Tooroplaan, die de training Taal
voor Thuis van stichting Lezen en Schrijven
volgden, van wethouder Elly Konijn een
certificaat voor hun taal vrijwilligerschap.
Op de school stimuleren deze met taalvaardigheden, weer andere ouders.
- Op Vaderdag/zondag 16 juni vindt weer
de jaarlijkse stratenrommelmarkt plaats.
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Eleonora Hoekstra,
Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>
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BUUTRTAGENDA 2019
Dinsdag 28 mei, 25/6, Bingo, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 14.00 uur
Woensdag 29 mei, film, tocht Gazastrook - Egypte, Pius X kerk, Blanckerhofweg,
14.00 uur
Woensdag 29 mei, 26/6, Bingo, De Vleugels, Schelfhoutlaan, 14.30 uur
Woensdag 29 mei, 26/6, Resto van Harte maaltijd, De Vleugels, Schelfhoutlaan, 17.30
uur
Woensdag 29 mei, ALV Vereniging van Eigenaren Hoefplan V, De Alkenhorst, 20.00
uur
Zaterdag 1 juni, Voorjaarsmarkt, De Vleugels, Schelfhoutlaan
Maandag 3 juni, Dag & Dauw workshop Zigeunerdans, De Vleugels, Schelfhoutlaan,
14.30 uur
Woensdag 5 juni, zomerlunch ‘Chinees’, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 11.30 uur
Woensdag 5 juni, Alzheimercafé Alkmaar, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 19.30
uur
Zaterdag 8 juni (ipv 10/6), Pinksterbrunch, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4. 11.30
Zaterdag 8 juni, Repair café, de Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 13.00 uur
Maandag 10 juni/2e Pinksterdag: Speeltuin De Hoef/Mesdaglaan 180, open 13.30 uur
Woensdagmiddag 12 juni, Nationale Buitenspeeldag
Vrijdag 14 juni, officiële ingebruikname Buurtfiets De Vleugels, 15.30 uur
Zaterdag 15 juni, 13/7, 24/8, oud papier inzameling Speeltuin De Hoef, Mesdaglaan
180, 09.30 uur
Zaterdag 15 juni, Happy Hour, De Vleugels, Schelfhoutlaan, 16.00 uur
Zondag 16 juni, Vaderdag straatrommelmarkt, De Hoef ZO
Maandag 17 juni, Dag & Dauw lezing Jules de Corte, De Vleugels, Schelfhoutlaan,
14.30 uur
Dinsdag 18 juni, verkoop kleding Hip-mode, De Vleugels, Schelfhoutlaan, 14.00 uur
Woensdag 26 juni, film, ode aan leven ouder echtpaar, Pius X kerk, Blanckerhofweg,
14.00 uur
Woensdag 26 juni, Bingo, De Vleugels, Schelfhoutlaan, 14.30 uur
Maandag 1 juli, Dag & Dauw workshop Mandala tekenen, De Vleugels, Schelfhoutlaan 14.30 uur
Vrijdag 12 juli t/m 25/8, Speeltuin de Hoef, Mesdaglaan 180, dagelijks open vanaf
13.00 uur
Maandag 15 juli, Dag & Dauw lezing Jaren ’60, De Vleugels, Schelfhoutlaan, 14.30
Maandag 12 t/m vr. 23 augustus, JOL schooljeugd vakantie-activiteiten, Park Egmonder Hout
Woensdag 14 augustus, start 2-wekelijkse frequentie Resto van Harte maaltijd, De
Vleugels, 17.30 uur
Zaterdag 14 september, Open Monumentendag
Zaterdag 28 september, gezamenlijke Burendag, De Alkenhorst/De Vleugels, Schelfhoutlaan
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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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graag uw werk laten zien tijdens de Zomerse Expositie? Neem dan even contact met
hen op of laat het weten via de mail:
<reuringindehoef@gmail.com>

Nieuws
van De Vleugels
De Buurtfiets is onderweg van China naar Rotterdam
Vrijdag 14 juni om 15.30 uur wordt in de
Vleugels de Buurtfiets officieel in gebruik
genomen door wethouder Marcel van Zon.
Lijkt het u leuk om met de opvallende
Buurtfiets als Buurtfietser, bewoners en

wijkbewoners een onvergetelijk uurtje of
uitje te bezorgen? Meldt u dan nu aan als
Buurtfietser. Dat kan bij Gertruud of Klaassiena van de activiteitencommissie via de
mail:
<reuringindehoef@gmail.com>
Zomerse kunstexpositie in De Vleugels en
De Alkenhorst
In De Vleugels, De Merel, De Zwaluw en
De Alkenhorst wonen bijzondere mensen.
Iedereen heeft zo zijn eigen talent, musici,
fotografen, schilders, beeldhouwers. Met
een Zomerse Kunstexpositie in het verschiet
bieden wij bewoners een podium om hun
kunstwerken een tijdje te delen met het publiek. Karin Heida, wijkbewoner, is momenteel druk bezig om alle kunstenaars in
De Vleugels, De Merel en De Zwaluw te
bezoeken. Henny Janssen (Huis van de
Wijk De Alkenhorst) is met dezelfde inventarisatie bezig in De Alkenhorst om op die
manier de expositie zo breed mogelijk te
kunnen samenstellen. Heeft u Karin of
Henny nog niet gesproken maar wilt u wel

Vrijwilligers gezocht voor méér Reuring
in de Hoef
De activiteitengroep van ‘Reuring in De
Hoef’ bestaat uit enthousiaste mensen die
proberen het wonen in De Hoef voor iedereen wat gezelliger te maken. Zij organiseren activiteiten voor de bewoners van de
Vleugels én alle wijkbewoners. Onze groep
bestaat uit: Mirella, Marjon, Elly, Sylvia,
Klaassiena en Gertruud.
Line-dance, de Dag & Dauw culturele activiteiten, Resto van Harte, Bingo, Salsadansen, Burendag, Happy Hour, zingen met
Leo, optreden van een koor en de markten
zijn een aantal activiteiten die heel goed
zijn ontvangen en druk worden bezocht.
Maar we willen nog meer leuke dingen
organiseren!
En daar hebben we méér
enthousiaste meedenkers en medehelpers
voor nodig. Voelt u er iets voor om onze
activiteitengroep te versterken? Of om te
helpen bij een bestaande activiteit? Vind u
het leuk om zelf een leuke activiteit te organiseren? U kunt zich opgeven bij een van
de medewerkers van de Brasserie. Als u
eerst meer informatie wilt hebben, kan dat
natuurlijk ook, u kunt mailen naar:
<reuringindehoef@gmail.com>. Een van
de leden van de Activiteitengroep neemt
dan contact met u op.
Gertruud Bakker
Mirella Wouters

MOLENWIEKJE
Esperanto is een eenvoudige, logisch
opgebouwde, gemakkelijk
uit te spreken taal.
Dat kan van een andere taal niet worden gezegd.
Info: Tel. 072-533 23 44
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Www.driemaster-saks.nl

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
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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.
Mei 2019

Onderwijs huisvestingsproject (obs)
Navraag bij de gemeente over de scholen
nieuwbouw, leverde de volgende stand
van zaken op:
“Al eerder is bericht dat er voor de bestaande lagere scholen De Driemaster en Nicolaas Beets III, samen met de peuteropvang
op beide locaties, één nieuw gebouw komt
op de locatie Judith Leijsterstraat. Na een
selectieprocedure
is
architectenbureau
T&W als beste uit de bus gekomen. Dit is
een bureau dat veel ervaring heeft met scholenbouw en afgelopen jaar ook een paar
scholen opgeleverd heeft die heel duurzaam
zijn.
Er zijn nog geen schetsen voor de nieuwbouw in Alkmaar. Architect Kees Willemse
gaat nu eerst met de betrokken scholen en
schoolbesturen en met kinderopvangorganisatie SKOA, praten. Op basis daarvan wordt
een eerste schetsontwerp gemaakt. Er wordt
nu ook een communicatieplan opgesteld
waarin wordt vastgelegd wanneer ook andere belanghebbenden, zoals vertegenwoordigers en omwonenden uit de buurt, om hun
inbreng zal worden gevraagd.
Om de bestaande gebouwen op de Judith
Leijsterstraat te kunnen slopen worden de
Nicolaas Beets en de peuteropvang uit de
Stulp tijdelijk ondergebracht in het leegstaande deel van het gebouw aan de Gabriel
Metsulaan, waar eerder de Ipabo gehuisvest
was. Daarvoor moet dit pand nog wel enigszins aangepast worden. Verwacht wordt dat
de verhuizing naar het tijdelijke onderkomen in de kerstvakantie kan plaatsvinden. “

Wat als mantelzorger ruimte voor ontspanning nodig heeft......Het Respijthuis
Alkmaar kan tijdelijk uw zorgtaken
overnemen. Herstelperiode nodig na een
operatie? Het Respijthuis Alkmaar kan u
tijdelijk ondersteuning en ruimte bieden
om weer op krachten te komen.
Het Respijthuis in Alkmaar is een heerlijk,
kleinschalig logeeradres voor chronisch
zieken, bedoeld om mantelzorgers tijdelijk
te ontlasten. Een mooie kans om even op
adem te komen en de balans hervinden en
zo de zorg thuis, langer vol te kunnen houden.
Ruim vijf en zestig vrijwilligers zorgen
ervoor dat de gasten in de watten worden
gelegd en met de best mogelijke zorg, toezicht en begeleiding worden omringd. Dat is
een geruststellende gedachte als u de zorg
tijdelijk uit handen geeft. De persoonlijke
zorg wordt door thuiszorg, de Zorgcirkel
verzorgd. De logeerperiodes zijn flexibel:
van een dagdeel tot enkele weken.
Vergoeding mogelijk via: WMO, WLZ,
PGB, VGZ/UNIVE of particulier.
Even op adem komen zonder een schuldgevoel te hebben en wilt u een keertje binnenkijken? Elke eerste woensdag van de maand
is er een open inloopochtend van 10.00 tot
12.00 uur.
Meer informatie:
<www.respijthuis-alkmaar.nl>
of <info@respijthuis-alkmaar.nl>

mevr. ir. A. Müller
beleidsadviseur onderwijshuisvesting
Gemeente Alkmaar
Mei 2019

Petra Oxfoort
Respijthuis
Van de Veldelaan 972, Alkmaar
072-5126665
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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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Welkom in de
‘Vredestuin’
van de Vrijheidskerk
in De Hoef
Bent u geïnteresseerd in mooie tuinen en
houdt u van de natuur? Kom dan gerust
eens kijken in de ‘Vredestuin’ achter de
Vrijheidskerk. Deze tuin is voor iedereen
vrij toegankelijk van zonsopkomst tot
zonsondergang. Een kleine groene oase
vlak langs de randweg, waar de natuur
nog ademt!
Via houtsnipperpaden loopt u door een tuin
die is aangelegd speciaal met bijen-, insecten- en vlinder minnende planten. De tuin is
aangeplant en wordt onderhouden door vrijwilligers. De planten en bloemen in de tuin
zijn afkomstig van kwekers die op
‘ambachtelijke wijze’ hun planten opkwe-

ken, dat wil zeggen alléén met organische
en biologische meststoffen. In de tuin worden ook géén chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. In het gras is een labyrint aangelegd wat gelopen kan worden. Aan de
ingang van de tuin, bij het toegangsbord,
kunt u een gratis folder vinden met een
beknopte uitleg over de tuin. U bent van
harte welkom!
Adres: Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2A
1816 GD Alkmaar. De ingang van de tuin
is gelegen aan de achterzijde van de kerk
aan de Gabriël Metsulaan 4
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Steve Geel en Ditta Voetberg
Namens de tuingroep van de Vredestuin
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Huiskamer
De Alkenhorst zoekt
vrijwilligers
Naast de centrale ontmoetingsruimte
heeft De Alkenhorst aan de Schelfhoutlaan ook een aparte huiskamer
waar buurtbewoners, die behoefte
hebben aan meer privacy, elkaar
kunnen ontmoeten. Op de woensdagmiddag wordt daar al flink gebruik
van gemaakt. Daarnaast nemen
buurtbewoners ook allerlei gezamenlijke initiatieven. Zo wordt er om de
veertien dagen door oudere buurtbewoners met elkaar in De Huiskamer
gekookt en gegeten.
Om nog meer buurtbewoners van De
Huiskamer te laten genieten, willen we
op de donderdagmiddag met creatieve
en culturele activiteiten voor 60-

plussers starten. Daarvoor zijn we op
zoek naar vrijwilligers die creatief zijn
en het leuk vinden om één of twee keer
in de maand een middag creatieve en
culturele activiteiten samen met de gasten te organiseren. Daarbij denken we
aan vrijwilligers die teken- of schilderles kunnen geven of andere creatieve
vaardigheden aan anderen kunnen leren.
Vrijwilligers die het leuk vinden spelletjes te spelen. Of vrijwilligers die met
de gasten over hun hobby’s in gesprek
gaan en deze met andere gasten delen.
Of vrijwilligers die iets anders leuk vinden om met de gasten te organiseren.
Heb je zin en tijd om je creatieve ervaringen te delen met de oudere gasten
van De Huiskamer van De Alkenhorst,
neem dan contact op met Wim van
Veen (06-852 574 66) om te kijken wat
de mogelijkheden zijn. Er is altijd wel
iets leuks doen.
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Wim van Veen
Vrijwilligersteam Buurten in De Hoef
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PEDICURE KARINA
Praktijk aan huis en ook ambulant
- Pedicure behandeling, nagels knippen,
mechanisch afwerken, eelt en kloven
verwijderen, likdoorn en ingroeiende
nagel behandelen, crème en voet massage.
Schimmel en kalk nageladvies/behandeling.
- Nagels lakken
- French gel nagels op de voet
- Onderbeen harsen

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

Ook deel behandelingen mogelijk

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

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

HAARSTUDIO DE HOEF
Voor hem en haar
Terborchlaan 2 1816 LD Alkmaar
Voor meer informatie bel 072-512 07 10

www.haarstudiodehoef.nl
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Huis van de Wijk
De Alkenhorst
en De Vleugels
(Activiteitengroep)
trekken samen op
Het afgelopen half jaar hebben het Huis
van de Wijk De Alkenhorst en De Vleugels (activiteitengroep) al diverse dingen
samen opgepakt voor de (wijk)bewoners
zoals bij voorbeeld de Dag en Dauwlezingen cyclus. De komende periode gaan we
de samenwerking versterken en aan de
slag met de activiteiten waar bij (wijk)
bewoners behoefte aan is. Hierbij maken
we zoveel mogelijk gebruik van elkaars
ruimtes, kennis en ervaring.
Omdat het regelmatig buiten gonst dat we
ruzie hebben en dat we elkaar beconcurreren, hebben we bijeen gezeten hoe we dit
negativisme tegen kunnen gaan. In zowel

De Geestmolen als digitale nieuwsbrief
Vogelvlucht maken we dan ook helder dat
we elkaar juist opzoeken en aanvullen waar
mogelijk. We hebben direct de agenda’s
gepakt en er zijn vaste afspraken ingepland
tussen de mensen van de activiteitencommissies. Zij stemmen alles met elkaar af.
Op deze manier kunnen we gezamenlijk
nog meer doen met en voor alle (wijk)
bewoners. In de frisse wind die bij ons beiden waait nemen we u graag mee!
Het project Reuring in de Hoef is erop gericht om de nieuwe woon- en leefgemeenschap in De Vleugels, Merel, Zwaluw en
De Alkenhorst met elkaar invulling te geven. Het oude imago van De Vleugels als
verzorgingshuis laten we achter ons. Het is
een plek waarin een ieder middenin het
leven staat, ertoe kan doen. Waar mensen
elkaar ontmoeten, van alles zelf organiseren, waar je kunt lachen, leven en zorgen
voor elkaar en de buurt naar binnenkomt.
Net zoals in de wijk zelf.
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Mirella Wouters
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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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Nieuws van de
Pius X kerk
Filmmiddag woensdag 29 mei: Een jong
zangtalent legt de moeizame, gevaarlijke
weg af vanuit de Gazastrook naar Egypte,
om zijn overwinning te behalen
filmmiddag woensdag 26 juni: Een ode
aan het leven laat zien hoe een ouder echtpaar respectvol en confronterend omgaat
met hun afnemende gezondheid tijdens hun
laatste avontuur.
Dit filmseizoen wordt deze middag afgesloten met een hapje en drankje. U kunt dus
even nablijven!
Voor beide middagen geldt: Ontvangst
vanaf 13.45 uur met koffie/thee. Aanvang
film 14.00 uur. Ingang Pius X, Blanckerhofweg 15. Entree € 4,00.
Yvonne de Weerdt

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

Rijschool Woltheus

Website: www.rijschoolwoltheus.nl

Telefoon: 06-474 801 65
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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 uur
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,
Wijkagent: Bert Been, spreekuur Honthorstlaan
436, di. 14.00-14.30, tel. 0900-8844
<Bert.Been@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: 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: Jos Sinnige, Honthorstlaan
436, spreekuur donderdag 9.00-10.00 uur.
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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