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Beste buurtbewoners
van De Hoef ‘Geestmolen’
Voor u ligt een verlate juni uitgave van
ons buurtblad De Geestmolen.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering
van 28 april 2011 werd ondergetekende
benoemd tot voorzitter. Als andere bestuursleden werden gekozen Rens Kleverlaan en Susanna Kropf, die de functies van respectievelijk penningmeester
en secretaris op zich namen.

I

ntussen zijn in goed overleg bijna alle
relevante documenten en archieven overhandigd aan het huidige bestuur, zodat dit
verder kan om naar de toekomst te kijken.
Rest ons nog om de oud-bestuursleden van
harte te bedanken voor hun soms jarenlange
inzet voor het Buurtoverleg. Uiteraard zullen wij het oude bestuur nog in het zonnetje
zetten: zij hebben in het verleden veel goede dingen gedaan en dat mag ook best gezegd en gewaardeerd worden.

De afgelopen weken heeft het bestuur bij
een rondgang langs de politieke partijen
ingesproken tijdens hun fractievergaderingen. De raadsleden hadden veel sympathie
voor de problemen met de extra´s van de
ontkoppeling in onze wijk. Door het bestuur werd benadrukt dat de betrokken
buurtbewoners vóór afkoppeling zijn van
het schone regenwater van het vuile rioolwater.
Pijnpunten blijven echter:
1. Voor aanleg van de wadi’s moet erg veel
groen verdwijnen. Het nut van de wadi’s,
zoals voorgesteld, is erg klein: alleen het
water van de naastgelegen straat wordt er in
opgevangen. Tevens mag er vanwege wa6

di’s slechts beperkt gestrooid worden bij
gladheid en is de aanleg van wadi’s erg
kostbaar.
2. Het alsnog uitvoeren van het oude Groenreconstructieplan dat in 2005 door de buurt
verworpen werd. Een van de kernkwaliteiten van De Hoef is de boomrijke lanen met
hun groene bosschages. De gemeente heeft
aangegeven onder het mom van ‘opknappen
van het groen’ alsnog het afgewezen Groenreconstructieplan uit te willen voeren, waardoor de behouden duizenden vierkante meters bosschages vervangen worden door
gras met solitaire heesters en afscheidingsheggetjes.
3. De aanleg van gevaarlijke granulaatstroken en punaises in alle wegen, omdat ze bij
vochtig weer voor fietsers en motorrijders
spekglad zijn en bij sneeuwval niet schoongeschoven kunnen worden. Door onze buurt

Limerick

Boet van Heugten

lopen meerdere hoofdontsluitingsroutes
waarvan druk gebruik gemaakt wordt door
meer dan 5.000 fietsers per dag. Zie ook De
Geestmolen van maart 2011.
Gesprekken met de betrokken wethouders
zijn gepland, maar wethouder Nagengast
schreef ons reeds namens het college:
“Wij nemen de situatie serieus. Wij willen
de mening horen in de buurt over het waterproject. Vandaar dat wij binnen niet al te
lange tijd een enquête zullen houden onder
de direct betrokkenen in de wijk”.
Wij zijn blij met deze belangstelling van de
wethouder en hopen dat de vragen van de
enquête objectief zullen zijn en de pijnpunten opgelost worden. Hopelijk doen nóg
meer betrokken buurtbewoners mee aan
deze enquête dan de 134 van onze eigen
enquête van januari 2011.
Als bestuur zijn wij ook betrokken bij de
andere buurten van Alkmaar.
Het bestuur heeft deelgenomen aan de
Buurtalliantie in buurthuis Mare Nostrum
op 31 mei. Onderwerp was het samenwerken van wijkinstanties en buurtbewoners
voor een betere wijk. We bezochten ondermeer het Schermereiland waar 750 families
hun eigen centraal gelegen buurthuis beheren wat tot grote verbondenheid van de
buurt heeft geleid. Misschien dat ons te
bouwen Wijksteunpunt in de toekomst deze
saamhorigheid ook teweeg zou kunnen
brengen.
Woensdag 15 juni 2011 was de Werkgroep
Groen te gast bij wijkvereniging Bergerhof

voor een bijeenkomst over de invulling van
de vroegere stadskwekerij. Interessant detail was dat op de gemeentelijke opslagplaats aldaar, materialen opgeslagen liggen
voor de ontkoppeling in onze wijk (zie foto).
Het bestuur wil u tot slot aanraden vaak
onze website <www.geestmolen.nl> te bezoeken. De website wordt regelmatig bijgehouden. U vindt er ook de data, tijden en
locaties van de bestuursvergadering(en).
Het bestuur heeft aan het begin van elke
bestuursvergadering vijftien minuten vrijgemaakt voor leden die vragen hebben aan
het bestuur of iets voor de buurt willen
doen waarbij het Buurtoverleg een bijdrage
kan leveren.
Ik wens u een fijne zomer toe.
Martien de Bruijn
voorzitter

Buurtagenda
1 juli, 19 tot 21 uur
Afvalbakken info op
parkeerterrein van
WC De Hoef

7 juli om 15 uur
Eerste steenlegging van
Wijksteunpunt

10 juli, 10 tot 16 uur
Carportsale
Willem Hedastraat
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Verslag tweede
Algemene Leden
Vergadering (ALV)
Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’
van 28 april 2011
Op verzoek van de leden van de vereniging is een tweede Algemene Vergadering georganiseerd om met een schone lei
te beginnen. Alle leden hebben het uitgebreide verslag van deze vergadering ontvangen. Voor de buurtbewoners en overige instanties die De Geestmolen ontvangen hierbij een kort verslag.

O

ok tijdens deze druk bezochte ALV
was het oude bestuur afwezig en is
daardoor geen tekst en uitleg gegeven over
de afgelopen turbulente periode. Er is gestart met een schone lei en een nieuw bestuur waar de leden hun vertrouwen over
hebben uitgesproken. De vergadering werd
wederom voorgezeten door een onafhankelijke gespreksleider en met een onafhankelijke notulist om elke vorm van partijdigheid te voorkomen. Geheel volgens de letter van de Statuten werd er voor het eerst
gestemd met gesloten stembriefjes aangaande ontslag, ontzetting, schorsing en
aanstelling van personen. Een tijdrovende
maar noodzakelijke aanpak.
De vergadering zelf verliep in een goede
sfeer. Iedereen kon ongehinderd, zijn of
haar mening geven. Na het kiezen van de
8

voorzitter en notulist, de vaststelling dat de
vergadering rechtsgeldig was en de goedkeuring van de notulen van de vorige ALV,
kon het eerste deel van de vergadering beginnen.
Als eerste kwam het bezwaarschrift tegen
de aanleg van de wadi’s, het Groenreconstructieplan en de granulaatstroken/punaises
aan bod. Het terugtrekken van dit bezwaarschrift door het oude bestuur werd door het
hoogste orgaan binnen de vereniging nietig
verklaard, waarna nogmaals vastgesteld
werd dat het bezwaarschrift onverminderd
van kracht blijft. Vervolgens werd iedereen
die aanspraak kon maken of maakte op een
functie als bestuurslid ontslagen en werd
een nieuw bestuur benoemd.
In het tweede deel van de vergadering werd
het algemene en het financiële jaaroverzicht
behandeld. De kascommissie had geen inzicht in de volledige financiële administratie. (na de overdracht van de stukken aan de
nieuwe penningmeester heeft de kascommissie de stukken over 2010 goedgekeurd en is
de oud-penningmeester decharge verleend)
Na benoeming van de kascommissie werd
de contributie over 2011 en 2012 vastgesteld op € 7,50.
Vanwege tijdgebrek werd besloten de
voortgang van de werkgroepen te publiceren in De Geestmolen. Het nieuwe bestuur
kreeg de volmacht om, indien nodig, juridische stappen te ondernemen met betrekking
tot het bezwaarschrift. Vervolgens bedankte
de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng en werd de vergadering gesloten.
Het bestuur

Voortgang
Werkgroepen
Vanwege tijdsgebrek tijdens de omvangrijke Algemene Leden Vergadering
(ALV) van 28 april 2011 kon agendapunt
<Voortgang werkgroepen, projectgroepen> niet worden behandeld. Daarom
werd gekozen voor publicatie in de volgende De Geestmolen, waaraan we hiermee voldoen.
Werkgroep Bedrijven en Wonen
Deze Werkgroep heeft zich het afgelopen
jaar bezig gehouden met de vernieuwingsplannen van Segesta voor het winkelcentrum, welke nu klaar liggen en gepresenteerd zijn.
Een ander bouwplan waar we mee bezig
zijn geweest is dat van Botbouw aan de Jan
de Heemstraat, de realisering van de eerste
fase is inmiddels in volle gang. De tweede
fase zal van start gaan als ongeveer zestig
procent van deze nog te bouwen woningen
zijn verkocht.
Het derde bouwplan waarbij we betrokken
zijn is van projectontwikkelaar Vrieshorst.
De presentatie van dit bouwplan was afgelopen december en op 23 februari is de
bouwaanvraag ingediend.
Het laatste bouwplan waar we ons en de
Klankbordgroep Jongkindlaan in verdiept
hebben, is het bouwplan voor 37 zorgappartementen met wijksteunpunt achter De
Vleugels door Habion. Er is een start gemaakt met de ondergrondse garage. Op 7
juli wordt om 15.00 uur de eerste steen voor
De Alkenhorst gelegd door wethouder Martin Hagen.
Werkgroep Groen
Tijdens het afgelopen verenigingsjaar heeft
de Werkgroep Groen zich voornamelijk
bezig gehouden met:

- Verkeersrotonde Terborchlaan/Aert de
Gelderlaan/Van Ostadelaan: voor aanleg
hiervan zouden minimaal 21 bomen moeten worden gekapt. Een Zienswijze van 18
april 2010 leidde uiteindelijk tot verplanting/verplaatsing van bomen tot meer inzicht en behoud.
- Nieuwbouw/uitbreiding De Vleugels:
Hier vond begin 2011 verplanting of kap
plaats van veertien bomen, nodig voor aanleg van de ondergrondse garage. Op uitnodiging van Habion zitting genomen in uitwerking buitenruimten.
- Regenwater ontkoppelingsproject Hoefplan: Hierdoor moet veel groen verdwijnen,
maar komt er ook het nodige voor terug.
Tegen de extra’s - zoals wadi’s wat aanvullend groen doet wijken - werd 3 januari
2011 een bezwaar ingediend.
- Kap iepen Bloemaertlaan: In augustus
2010 werden vrij plotseling twee volwassen
iepen aan de noordwest kant van de Bloemaertlaan gekapt, wegens iepziekte. Een
derde volwassen iep, die gevaar opleverende werd in het voorjaar van 2011 - na een
trekproef - vóór huisnummer 194 gekapt.
Werkgroep de Feestmolen
De Feestmolen bestaat momenteel uit drie
wijkbewoners, die activiteiten met een feestelijk tintje organiseren.
- Aan het begin van het jaar 2010 ging,
door omstandigheden, de Nieuwjaarsborrel
voor alle vrijwilligers jammer genoeg niet
door.
- Een zeer feestelijke dag was zaterdag 24
april 2010: het vijftien-jarig bestaan van het
Buurtoverleg. Een prachtige dag met leuke
activiteiten, mooi weer en tevreden wijkbewoners.
- De traditionele Molendag was op 8 mei:
een ongekend succes, met rondleidingen,
een terras, kinderactiviteiten en….mooi
weer.
- Een nieuw kunstwerk van mevrouw Riet
van Veen werd onthuld op 15 mei: met een
mooie speech, een foto en een bloemetje.
9
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Het staat er nog steeds bij het speeltuintje
aan de Honthorstlaan.
- De Straatspeeldag was op 2 juni: met ongeveer 45 kinderen, twaalf vrijwilligers en
mooi weer, een geslaagde middag in de
Willem Hedastraat.
- De Rabo-fietssponsortocht was op zaterdag 12 juni. tien vrijwilligers fietsten ieder
dertig km. Voor een goed doel: het Buurtoverleg! Compleet met picknick en foto.
- 11 september was het weer Monumentendag in de stad, ook de Geestmolen kon worden bezocht.
Dit was weer een jaar met veel bijzondere
momenten!
Werkgroep Public Relations
Onze werkgroep telt al jaren maar drie personen. Gelukkig worden we voor het schrijven van artikelen voor De Geestmolen geholpen door bestuursleden en leden van de
andere werkgroepen. Soms dragen de leden
zelf ook een steentje bij.
De Geestmolen komt vier keer per jaar uit
met een oplage van een duizend stuks. Met
de bouw van 106 woningen aan de Jan de
Heemstraat dreigen de huidige oplage en de
daarmee gepaarde kosten verhoogd te gaan
worden. Behalve in de buurt wordt ons blad
ook verspreid naar begunstigers (de zogenaamde buitenpoorters), gemeentelijke instanties en andere wijkbesturen.
De kosten voor De Geestmolen worden
voldaan uit de contributie van de leden en
de opbrengst van advertenties, waarvan we
er nooit genoeg kunnen hebben. De meest
recente adverteerder is winkelcentrum De
Hoef. Dit jaar worden onze kosten mede
gefinancierd uit de gemeentelijke bewoners
subsidie, die erg welkom is.
Zoals de meeste werkgroepen kan ook Public Relations nieuwe vrijwilligers gebruiken om het blad gaande te houden. Ook
eenmalige artikelen zien wij graag tegemoet.

Met vertrouwen
Om als nieuwe penningmeester geconfronteerd te worden met een hoger bedrag aan onbetaalde rekeningen dan dat
er geld in kas is, is natuurlijk niet leuk.
Dat het financieel dit jaar minder zou
gaan was te verwachten na de afgelopen
uitzonderlijke periode.

T

en opzichte van januari 2010 zijn er
slechts drie afmeldingen meer dan
aanmeldingen.
Het ziet er financieel nu steeds beter uit met
dank aan de vrijwilligers die gefietst hebben voor de Rabo fietssponsortocht, goed
voor € 300, aan de gemeente met de toekenning van de aangevraagde subsidie van
€ 1.700 en uiteraard aan alle gulle bijdragen
van onze leden om zo het Buurtoverleg een
steuntje in de rug te geven oplopend tot wel
€ 30 per lid! Het Buurtoverleg kan de
(financiële) toekomst wat dat betreft met
vertrouwen tegemoet zien!
De dure acceptgiro’s voor elke contributie
zijn al weer enige tijd afgeschaft. Per brief
wordt verzocht elektronisch te betalen wat
bijna tachtig cent per lid bespaart. Voor de
ouderen is er de mogelijkheid de bijdrage
contant te betalen of een verzoek in te dienen voor een acceptgirokaart.
Besloten is geen automatische incasso in te
voeren omdat het om een vrijwillige bijdrage gaat.
In het kader van milieu denkt het bestuur
erover het verzoek tot betaling van de contributie volgend jaar zoveel mogelijk per email te doen. Leden die deze wijze van
betaling op prijs stellen kunnen een mailtje
sturen naar de penningmeester via
<penningmeester@geestmolen.nl>.
Rens Kleverlaan
penningmeester
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Wijksteunpunt onderdeel uitbreiding
De Vleugels
In de laatste De Geestmolen uitgave van
maart 2011 informeerden we u onder
andere over de verplante bomen, nodig
voor de uitbreiding van De Vleugels. In
dit nummer focussen we in op het wijksteunpunt. We richten ons op de indeling
van het te bouwen Wijksteunpunt Alk-
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maar-West, als onderdeel van de nieuwbouw voor De Vleugels.

N

og steeds baseren we ons op de gegevens van de openbare inloop in De
Vleugels op 17 juni 2010. Het totale Wijksteunpunt aan de Schelfhoutlaan, zal in
twee separate afdelingen/locaties gefaseerd
worden gebouwd en opgeleverd.
De fysieke scheidingen tussen deze twee
gedeeltes van het Wijkcentrum op de begane grond worden een ecologische zone en
de toegang tot de ondergrondse parkeerga-

rage, bestemd voor de bewoners van de 37
te bouwen zorgappartementen. In het Wijksteunpunt zijn de waarschijnlijke inpandige
partners, de Wering, Evean, WWZ/wijzer,
Bibliotheek Kennemerwaard, Kern8, Wonenplus en GGZ NHN.
Op donderdagmiddag 7 juli 2011 zal de
eerste feestelijke steenlegging voor de bouw
van het Alkenhorst complex om 15.00 uur
plaatsvinden. Dit in aanwezigheid van alle
betrokken partijen en zorgwethouder Martin
Hagen (WMO).
Eerste deel
Met de bouw van het eerste deel
‘Activiteiten en diensten’ van het Wijksteunpunt wordt nog dit jaar begonnen. De
ondergrondse parkeergarage werd inmiddels al uitgegraven en rondom deze krater
zijn aangebrachte damwanden te zien.
Op de westkant van de Schelfhoutlaan
(hoek Jongkindlaan) wordt dit Wijksteunpunt gebouwd.
De bijgevoegde plattegrond toont vele
ruimtes, zoals een centrale hal zonder drempels met aansluitende info/kiosk, koffiehoek/ontmoetingsruimte, bibliotheek/media,
activiteiten ruimtes zoals voor educatie,
recreatie en integratie doeleinden, ruimtes
die flexibel zijn te gebruiken of worden
verhuurd en een vergaderzaal. De oplevering zal in 2012 plaatsvinden.

Tweede deel
De planning is dat met het tweede deel van
het Wijksteunpunt Alkmaar West in het
bestaande te verbouwen verzorgingshuis, in
2012 wordt begonnen.
In deze afdeling blijken een Zorgexpertisecentrum en een wijkrestaurant te komen. De
bedoeling is dat het eind 2014 wordt opgeleverd.

Medisch Centrum
De Hoef
De bouwaanvraag voor een Medisch
Centrum De Hoef van vier bouwlagen,
op de locatie van het voormalige verwarmingsbedrijf Lichér op de hoek Jan de
Heemstraat en Fritz Conijntunnel, is in
februari door projectontwikkelaar
Vrieshorst ingediend. De sloopvergunning voor het bestaande pand is al verleend.

D

e gemeente en het Buurtoverleg vinden, sinds de eerdere bouwhoogte
perikelen van de De Vliegerstraat, het
handhaven van deze bouwhoogte belangrijk.
Achter de schermen heeft projectontwikkelaar Vrieshorst de gemeente tweemaal voor
de rechter gedaagd om toch hoger te mogen
bouwen dan de toegestane vier bouwlagen.
De rechter heeft de gemeente uiteindelijk in
het gelijk gesteld.
De projectontwikkelaar heeft deze uitspraak vervolgens aangevochten bij de
Raad van State. De projectontwikkelaar wil
hiermee bewerkstelligen om hoger te mogen bouwen of wellicht schadeloos gesteld
te worden voor de bouw van vier bouwlagen in plaats van de gewenste zes.
John Does
Werkgroep Bedrijven en Wonen

Werkgroep Bedrijven en Wonen
13

Inloop
winkelcentrum De
Hoef
Aan de wijd en zijd verspreide gemeentelijke uitnodiging voor een inloop over de
revitalisatie van winkelcentrum De Hoef
werd op maandagavond 20 juni 2011 in
De Vleugels, wijkbreed gehoor gegeven.
Rond de drie displayborden stonden veel
geïnteresseerden rijen dik om vragen te
stellen. Het toont blijkbaar aan hoe
graag wijkbewoners het winkelcentrum
opgeknapt willen zien.
Ondergrondse parkeergarage
De laatste keer dat we inhoudelijke informatie verstrekten over winkelcentrum De
Hoef was in De Geestmolen van november
2010. Inmiddels werden veranderingen aangebracht en momenteel blijken in het ondergrondse deel van de parkeergarage 181
plaatsen te zijn. Het bovengrondse deel
biedt 91 plaatsen wat totaal 272 onbetaalde
parkeerplaatsen oplevert, inclusief een nog
onbekend aantal voor invaliden.
Wandelzone
Met het oprukken van de parkeergarage en
uitbreiding van de winkels (voorpuien worden verlengd over hele breedte onder de
luifels), wordt de wandelzone nogal versmald. Hopelijk blijft er wel ruimte over
voor het dagelijks gezellige terrasje bij de
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bakker onder anderen voor de vele Vleugels
veteranen en rond feestdagen/evenementen
voor een klein marktje. Misschien moet
hier, net zoals in het stadscentrum, ook een
uitstallingbeleid worden toegepast. Over
groen is nog niets bekend, maar gezien de
inbreidingsplannen lijkt daar weinig ruimte
voor te zijn. We houden hoop!
Winkels/kiosken
De huidige kiosken verdwijnen en komen in
aparte units aan de zuidzijde van de uit te
breiden Vomar supermarkt, tezamen met
een lift vanuit de ondergrondse parkeergarage. Bovendien kunnen kioskhouders ook
een (mobile) standplaats aangeboden krijgen. Tegen de oostzijde (bestaande hoofdingang Judith Leysterstraat flatgebouw) wordt
nog een winkelunit aangebouwd, waarin
ook de Rabo geldautomaat wordt gepland.
Andere uitbreidingen zijn Albert Heijn die
op de begane grond richting toekomstige
rotonde wordt uitgerold. Bovenop de uitbouw wordt een verdieping aangebracht
waarvan de bestemming nog onbekend is.
De milieustraat komt te vervallen. Waar
deze wel terecht komt is niet bekend. In dit
nieuwe gedeelte komt ook een lift of een
roltrap.
Toegang
Voor voetgangers en rolstoelers komen de
toegangen aan de Van Ostadelaan vlak bij
de toekomstige rotonde en bij de noordoost
kant aan de kop van het Judith Leysterstraat
flatgebouw. Hiermee vervallen de toegangen aan de noordwesthoek/achterkant Judith
Leysterstraat en de zuidkant/AH. Het is nog
onbekend waar de fietsenstallingen komen.
De toegang tot de parkeergarage blijft op de
van Ostadelaan. Tijdens de verbouwing zal
de groenstrook langs de Hoevervaart worden gebruikt als parkeer- en opslagterrein.
De bushalte aan de Terborchlaan vervalt
dan tijdelijk. De locatie van de nieuwe halte
is onbekend.

Verdieping
Verdieping

Begane grond

Parkeerkelder

Suggesties
In de voorlopige plannen zijn nog veel zaken onduidelijk. Toch vragen we u om t/m
5 juli suggesties in te dienen bij de
<redactie@geestmolen.nl>. Op donderdagavond 7 juli worden de verbouwingsplannen van het winkelcentrum besproken in de
gemeenteraadsvergadering. Als suggesties

dienden we zelf al in: het plaatsen van
bankjes bij de noordoost toegang en een
openbaar toilet. We hopen de nodige voorstellen van u te ontvangen en deze door te
geven aan de gemeente.
Marjon Wanders
Adviesgroep Winkelcentrum
15

Het riool
In De Geestmolen van november 2010
hebben we geschreven over het effect van
de ontkoppeling op het groen in de wijk.
Deze keer willen we het hebben over het
riool zelf.

E

en riool heeft een gemiddelde levensduur van vijftig tot zeventig jaar. Ons
riool is vijftig jaar oud en toe aan vervanging. In de afgelopen jaren merken we een
duidelijke verandering van de regenval en duur. Waar in het verleden werd gerekend
met buien die slechts ééns per twee jaar
voorkwamen, zien we dat deze zelfde buien
nu één tot twee keer per jaar voorkomt. Dit
betekend dat ook de capaciteit te klein is,
vandaar ontkoppeling van het schone regenwater van het vuile rioolwater; rekening
houdend met de toekomstige klimaatsveranderingen over de komende vijftig tot zeventig jaar.
De aanpassing van een rioolsysteem kan op
twee mannieren gebeuren: door vervanging
van de buizen, gepaard met veel graafwerk,

Eén van de wijzen waarop een kunststof
kous kan worden aangebracht
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of door van binnenuit het riool schoon te
spuiten, te repareren waar nodig en er dan
een kunststof kous in aan te brengen. Deze
laatste methode is echter alleen mogelijk als
in het riool geen verzakking zit en nog voldoende reststerkte heeft.
De ontkoppeling vergroot de capaciteit van
het riool, maar brengt ook de stroomsnelheid van het vuile water omlaag. Ons
hoofdriool loopt onder de Bloemaertlaan,
Schelfhoutlaan en Honthorstlaan. In de buizen van de Bloemaertlaan en Schelfhoutlaan wordt een kunststof kous aangebracht
en is graafwerk hiervoor maar beperkt nodig. Het vuilwater riool in de Honthorstlaan
is een zogenaamd omloopriool. Dit riool zal
grotendeels worden verwijderd.
Alle andere rioolbuizen die van de Honthorstlaan via de tussenstraten naar de Bloemaertlaan lopen worden vervangen door
buizen met een kleinere diameter, zodat er
voldoende stroomsnelheid in het riool blijft.
Langs de oostkant van de Honthorstlaan komt het riool te vervallen. Het huidige riool loopt onder de groenstrook, ver
van de huizen, parallel met het wegdek. In
de nieuwe situatie komt er een nevenriool
onder het voetpad langs de laagbouw. Dit
nevenriool voert af richting de zijstraten.
Hiernaast wordt een infiltratie/transport
riool aangelegd om het regenwater te infiltreren en, indien nodig, te transporteren.
In de betreffende straten komen er onder de
granulaatstroken afvoerleidingen te liggen
die er voor zorgen dat het regenwater niet
alleen kan infiltreren in het zandpakket
(onder het wegdek) maar het overtollige
water ook afgevoerd kan worden naar ande-

re delen in de wijk en uiteindelijk naar de
Spoorsloot.
Zoals bekend wordt alleen het regenwater
van het daken aan de straatkant van de
laagbouw ontkoppeld. Het regenwater aan
de achterkant gaat gewoon weer het vuilwater riool in.
Rond de hofjes langs het spoor wordt het
regenwater van de daken honderd procent
afgekoppeld, daar zijn de regenpijpen onlangs inpandig aangepast.
Ook bij de hoge flats aan de Honthorstlaan wordt honderd procent ontkoppeld via
de regenpijpen zowel aan de voorkant als
de achterkant van de gebouwen.
Hiernaast wordt al het water van het wegoppervlak opgevangen en geïnfiltreerd.
Met al deze ingrepen kan ons riool weer
jaren mee en kunnen we stortbuien zonder
zorgen tegemoet zien.
Werkgroep Verkeer en Veiligheid

Nordic walking
in de Noordkop.nl
Willem Hedastraat 181
1816KC Alkmaar
072 5128431
06 55842312

www.nordicwalkingindenoordkop.nl
Nordic walking cursussen in Alkmaar en
Egmond.
Alkmaar (de Hout): Nordic walking
Voor ouderen 55+ en ouder.
5 lessen van één uur op aangepast tempo.
Cursuskosten: 55 euro (incl. gebr. stokken)
Op dinsdagochtend of dinsdagmiddag
Egmond: (het Woud): Nordic walking
sportief. Techniek en conditie.
5 lessen van 75 min op een pittig niveau.
Cursuskosten: 75 euro (incl. gebr. stokken)
Op dinsdagavond.
Informeer voor cursusdata of kijk op:
www.nordicwalkingindenoordkop.nl
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Rabo Fietssponsortocht 2011
Tussen de buien door schijnt
de zon
Zaterdagmorgen 11 juni werden al
vroeg de koffie gezet en de broodjes
gesmeerd want de jaarlijkse Rabo
fietssponsortocht werd gehouden en
wij fietsten mee. Met tien goedgeluimde Geestmolenfietsers en één
‘bezem/lunchwagen’ gingen wij van
start. De bedoeling was om de clubkas aan te zuiveren met € 300 én een
plezierig fietstochtje natuurlijk.

M

et Argusogen werd de buienradar
gevolgd en het weerbericht gespeld.
Na weken ononderbroken zonneschijn zou
het deze zaterdag…regenen! En, ja hoor,
om 9.00 uur, het moment van vertrek, re-
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gende het. Maar met ons zonnig humeur
waren de regenwolken al snel verdwenen en
konden we met droog weer vertrekken richting Rabobank. Met de routebeschrijving in
de hand en de wind in de rug begonnen wij
aan een geweldig mooie fietstocht van 28
km. door het Noord-Hollandse landschap.
Langs de Omval en via het pittoreske Stompetoren naar de eerste stempelpost bij de
mooie korenmolen ‘De Otter’ in Oterleek.
Daar hebben we van een lekker versterkend
kopje koffie genoten zodat we weer vol
kracht op de pedalen konden. En dat hadden
we nodig, want er waren wel een paar stevige bruggetjes te nemen.
We gingen verder over de Noordschermerdijk langs de drie Strijkmolens in Rustenburg. Via het plaatsje Rustenburg langs het
aangelegde bos ’t Waardenhout richting
Heerhugowaard. Op naar stempelpost Middenwaard.
Inmiddels pakken de wolken weer samen en
staan dreigend aan de hemel terwijl wij een

14 mei Molendag
Het was weer een gezellige drukte bij de
molen. Wel drie honderd bezoekers kwamen langs om de molen te bewonderen .

E

mooie picknickplaats overpeinzen. De
lunchwagen hadden we echter ‘zoek’ gereden…
Bestemming winkelcentrum Middenwaard
werd droog bereikt. Gelukkig maar, want
vanaf dat moment breekt de hemel open en
laat al zijn water los. Maar wij staan in ieder
geval lekker droog! Onze lunchwagen is
intussen weer op koers zodat wij in Middenwaard, warm en droog, konden picknicken. We genoten van heerlijke lunchpakketjes verzorgd, zoals altijd, door De Feestmolen.
Toen alles op was, fietsten we verder naar
het eindpunt en u raadt het al: in de zon
natuurlijk! Over de Westerweg en even
wachten voor de Achtergeestbrug die in z’n
geheel omhoog gelift wordt om een boot
door te laten. Heel bijzonder om te zien.
Nog even door Sint Pancras over Achtergeestpad, Herenwegpad en Hertog Aalbrechtpad terug bij de Rabobank om de stempelkaarten in te leveren. Missie geslaagd!
Het was een heerlijke fietsochtend voor ons
goede doel en voor ons plezier!

r was voor iedereen een lekker bakje
koffie, thee of limonade met een koekje, gesponsord door AH. Voor de kinderen
waren er ook nog andere activiteiten, er
stond een luchtkussen, ze konden geschminkt worden en ze konden een kleurplaat kleuren.
Deze dag is een perfecte dag om als buurtbewoner de molen van binnen te bekijken
en door enthousiaste mensen rondgeleid te
worden.
Als u hem nog niet heeft bewonderd houd u
dan de agenda in de gaten want volgend
jaar is er gewoon weer een molendag.
Esther Kuiper
De Feestmolen

Als u denkt: ‘ik wil de volgende keer ook
meefietsen’ geef u dan op voor volgend jaar
bij <Feestmolen@geestmolen.nl>.
Renate Heijstra
De Feestmolen
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Buitenspeeldag
Plezier voor iedereen!
De ‘Straatspeeldag’ heet tegenwoordig
‘Buitenspeeldag’. Op 1 juni was het eindelijk zover. De dag dat de kinderen lekker op straat kunnen spelen. De werkgroep De Feestmolen organiseert op deze
dag altijd allerlei leuke spelletjes voor de
kinderen in de buurt.

D

e Feestmolen had in de Willem Hedastraat voor deze dag ook weer diverse spelletjes uitgezet. Een grote uitdaging was het spijkerbroekhangen. Hoe blijf
je zo lang mogelijk aan zo’n broek hangen?
De armspieren werden danig op de proef
gesteld!
Evenals het langste de adem inhouden tijdens het appelhappen. Het valt nog niet
mee om zo’n gladde ronde appel tussen je
tanden te pakken te krijgen. Maar de meeste kinderen kregen het toch voor elkaar!
Met een appeltje in de hand kon je prima
waterballonnen gooien. Dit vergt wel wat
concentratie om goed te kunnen mikken,
zodat je niet per ongeluk je appeltje gooit…
Bij de steppenrace kon je een heel parcours
met hindernissen afleggen. Als je onderweg
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een jas aantrok en een hoed had opgezet en
je rugtas had gevuld met een ballon en dan
als eerste over de streep kwam, dan had je
gewonnen! Het was wel zweten in die jas en
die hoed op in de zon. Of was het toch de
spanning?
Bij het goalschieten konden de jongens zich
in hun favoriete voetballer inleven. Maar
ook de meisjes konden er wat van en menig
doelpunt werd gescoord.
Bij het schminken kon je mooi even op
adem komen. De prachtigste creaties verschenen op die kindergezichtjes. Dan nog
een tattoo op je arm. Zo kon je ook nog wel
even lekker stoepkrijten. En op het springkussen konden de kinderen al hun overige
energie kwijt.
Ook voor de inwendige mens werd gezorgd:
Er was lekkere limonade, snoep en voor
iedereen een verfrissend ijsje. Dat was wel
nodig want het hele tafereel was zonovergoten! Terwijl de kinderen lekker aan het spelen waren zaten de moeders en vaders heerlijk in de zon voor een mooi bruin kleurtje.
Het team Feestmolen werd versterkt door
diverse vrijwilligers en maar liefst zeven
stagiaires. Deze leerlingen konden op een
leuke manier invulling geven aan hun maatschappelijke stage. Het was een fantastische
middag en iedereen had plezier!

jngeest
Wijngeest uit de Hobbemalaan
importeert Franse, Spaanse en
Duitse wijn
bestellingen en info bel Wiebe
06-428 822 44
De lekkernijen werden gesponsord door

gratis bij u thuisgebracht
www.wijngeest.nl
Albert Heijn.
Renate Heijstra
De Feestmolen

Wijkkerk Pius X
De MOV-groep (Missie-OntwikkelingVrede) van de HH. Matthias-Laurentius
parochie organiseert een fietstocht van
vijf en twintig km. Ten bate van vier gezondheidsposten in het Bakossi-gebied in
Kameroen, waar pastor H. Slot jarenlang
als missionaris werkzaam is geweest. Ook
is er een wandeltocht van vijf of tien km.
U kunt meedoen op zondag 3 juli .
Start om 13.00 uur bij de Josephkerk aan
de Nassaulaan 2 te Alkmaar. Onderweg
wordt voor een consumptie gezorgd.

Kom in beweging
voor Kameroen
Yvonne de Weerdt

ook voor wijnproeverijen

Zone

30
betekent:

30
km/pu

Bolweg
Auto-, motor-, en
aanhangwagenopleiding
Terborchlaan 11-13
1816 LA Alkmaar
072-512 06 07
www.bolweg.nl
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De Vleugels
- Op zaterdag 7 mei hadden 76 bewoners
van dit zorgcentrum (èn De Nieuwpoort)
een geweldige dag. Sponsor Snijder Incasso
trakteerde de bewoners op een oldtimerrit
door de Noord-Hollandse landerijen. Met
negentien oude auto’s genoten de bewoners
van een tocht langs de bollenvelden. Dit
betekende dat de rit twee keer moest worden gereden, voor ieder zorgcentrum een
keer. Deze tocht was het gevolg van een
match tijdens De Beursvloer 2010, waar
vraag en aanbod samenvielen.
- Rond mei 2011 ging de eerste schop de
grond in voor de bouw van 37 appartementen als woon-/zorgcomplex De Alkenhorst.
Intussen is de ondergrondse garage al helemaal zichtbaar als een gegraven krater. De
eerste steenlegging vindt plaats op 7 juli
om 15.00 uur.
Nicolaas Beets
Deze lagere school kreeg uitwendig een
ander aanzien. De losse en overtollige klaslokalen verdwenen, het speelplein ziet er nu
veel aantrekkelijker uit en een kleurig rood
hek ommuurt het ruimtelijker schoolplein.
Dit is gedeeltelijk het resultaat van een aanvraag uit het Bewonersinitiatief.

Bloemaertlaan
Eind april ontvingen we bericht dat in verband met de aanleg van het regenwaterontkoppelings-/wadiproject, de bestaande ondergrondse vuilniscontainers níet elders in
deze straat worden verplaatst. Gelukkig
blijven ze daar waar ze nu al jaren op een
uitstekende - niet in het zicht - locatie staan,
gehandhaafd.
Jan de Heemstraat
Zaterdag 28 mei was het de landelijke ‘Dag
van de bouw’. In dit geval betekende het

een kijkje nemen achter de schermen van
Botbouw/VOF Horizon Ontwikkeling, die
gefaseerd momenteel 106 woningen bouwen langs de Jan de Heemstraat. Volgens
een info bord is 75% verkocht. Deze
(verkoop)manifestatie ging gepaard met
plaatsing van een grote tent.
Watermolen de Geestmolen
Na een tumultueuze vergadering van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) op 18 mei 2011 in Edam
heeft het HHNK toch maar besloten om de
negentien in Noord-Holland te koop aangeboden molens, in eigendom te houden. Een
van de kandidaten was De Geestmolen,
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zodat ook haar eeuwenoude bestaan op een
professionele wijze in onze wijk blijft gecontinueerd. Hulde!
Speeltuin De Hoef
Op 22 mei 2011 bestond deze speeltuin

Decor. Tot die tijd is de winkel nog gevestigd aan de Limmerhoek 5. Het bedrijf bestaat al 28 jaar. ArtiDecor omvat. een meubelstoffeerderei met verkoop van stoffeerdermaterialen, gordijnen, vloerbedekking
en houten vloeren. De webwinkel is te bereiken via <www.artidecor-webwinkel.nl>
Het assortiment lijkt een mooie aanvulling
op dat uit het dichtbij zijnde en te verbouwen winkelcentrum De Hoef.
Winkelcentrum De Hoef
- De lokale media van begin juni 2011
overtuigden ons ervan dat voor de lang

veertig jaar. Dit werd gevierd met een groot
spellenfestijn.
Hospice
Op zaterdag 28 mei 2011 vond in het Hospice aan de Blanckerhofweg een boeken- en
kunstmarkt plaats.
Willem Kalfstraat
Tegenover de appartementenbouw werden
twee paaltjes op het brede trottoir aan de
Willem Kalfstraat/hoek Willem Hedastraat,
omver gereden waarbij stoeptegels verdwaalden.
Artidecor
Vanaf 5 juli wordt het dan al bijna drie jaar
leegstaande winkelpand Terborchlaan 27/
hoek Schelfhoutlaan, betrokken door Arti-

www.gradavanwelzen.nl

Gespecialiseerd in huidverbeteringen:
Shiatsu Kosmetiek
Aromatherapie
Acné d.m.v. iClear
Coaguleren van Couperose
Verwijderen steelwratjes
Micro – Dermabrasie
Ellipse behandelingen
Wij doen natuurlijk ook:
Epileren
Harsen van gelaat en/of lichaam
Verven van wimpers en/of wenkbrauwen
div. Gezichtsbehandelingen

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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geplande revitalisering van dit winkelcentrum, de eerste schop midden 2012 de
grond in gaat. De aanvullingen zijn: uitbreiding van winkels en aanbrenging van een
ondergrondse parkeergarage. Elders in dit
blad leest u hierover meer, inclusief over
een openbare info inloop over het winkelcentrum die plaats vond op maandagavond
20 juni in De Vleugels.
- Op 1 augustus 2009 trok De Shopwinkel met sport en vrijetijdskleding- in een in
maart van datzelfde jaar door de Rabobank
verlaten pand. In juni 2011 lezen we op de
voorgevel van de Shopwinkel dat de laatste
weken zijn ingegaan. We zijn benieuwd
naar de opvolger.
- op vrijdagmiddag 3 juni raakte een gemeentelijke medewerker van de te legen
vuilniscontainers langs het milieustraatje,
gewond. Een plasticcontainer bleef in de
hoogte hangen bovenop een vrachtauto. De
man probeerde de stagnatie te verhelpen
door op de container te klimmen en raakte

bekneld. De brandweer wist hem te bevrijden. Een onderzoek naar de toedracht van
het ongeval wordt ingesteld. De patiënt
werd afgevoerd naar het MCA.
- 1 juli is hier een info bus aanwezig (19–21
uur) over nieuwe zijbelading vuilnisauto’s
en rolcontainers.
Moskee minaret
In de afgelopen maanden kreeg de Surinaamse Noori-Djama Masjid moskee - gelegen langs de Hoevervaart achter Buurthuis

Alkmaar-West - steeds meer een afgerond
uiterlijk. Inmiddels lijkt de minaret de voltooide hekkensluiter van het bijzondere
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wwwwww.buona-sera.nl

Teletekst pag 329

Van Ostadelaan 254
1816 JG Alkmaar
Tel 072-512 63 03

Open dagelijks van 15-24 uur
Thuisbezorging tussen 17-23 uur
Fax 072-520 83 80

gebouw en staat dit trots en weerspiegelend
in de Hoevervaart te pronken, met als buurman de Apostolische kerk. Een oecumenisch geheel, zo aan de rand van de polder.
Jongerenkoor Pius X
Op 3 juli viert dit jongerenkoor om 10.30
uur haar 45-jarig bestaan. Pastor J. Adolfs
gaat dan voor in de eucharistieviering. In
haar bestaan heeft het koor steeds gezocht
naar nieuwe vormen van geloofsuitingen.
Ipabo
De Ipabo Hogeschool Alkmaar aan de Gabriël Metsulaan heeft inmiddels haar accreditatie weer terug, met een ontwikkeld studenten volgsysteem (toetsing/beoordeling).
Hiermee is het voortbestaan van de lerarenopleiding veiliggesteld, nadat in 2009 de
toezichthouder de accreditatie introk.
Tien jaar stratenrommelmarkt
Op zondag 19 juni vond de tiende stratenrommelmarkt De Hoef West plaats. Het
werd een 3D feest: een jubileum, vaderdag

en droog weer. Een springkussen/
draaimolentje voor de kinderen en een boerenkapel leukten de dag extra op.
Eerste carportsale
Op zondag 10 juli vindt van 10 tot 16 uur
de eerste carportsale plaats in de Willem
Hedastraat 25 tot 183. Wie weet kan dit
initiatief ook doorgroeien tot een jaarlijks
evenement.
Taakstrafeis
Op 16 juni werd een taakstraf geëist van
tachtig uur tegen een 46-jarige agent die op

19 mei 2010 in de Honthorstlaan ’s nachts
met zijn politieauto in botsing kwam met
de negentienjarige scooterberijder Hakan
Çakmak, welke een paar weken daarna in
het MCA overleed.
Doodslag werd onvoldoende bewezen geacht. Tijdens de zitting op 16 juni 2011
bleek dat het slachtoffer op de bewuste
nacht te veel had gedronken en op een opgevoerde scooter reed zonder helm.
Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.n>
B edrijfsm atige verzekeringen
Particuliere verzekering en
Pensioenen
H ypotheken
Finan cieel advies

Voor een zeker advies.
Bij u in de buurt
zie ook website

www.rooker.nl

Postbus 319
1800 AH Alkmaar
Bloemaertlaan 20
1816 KS Alkmaar
Telefoon
Telefax
E-mail

(072) 514 20 20
(072) 515 77 09
info@rooker.nl
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Middels een stukje in Buurtblad De
Geestmolen wil ik me graag voorstellen
aan de lezers van deze wijk. Mijn naam
is Kees Niesten en sinds 1 november 2010
ben ik de sociaal-cultureel werker in
Alkmaar West vanuit Stichting Welzijnsbevordering Kern8.

V

ele jaren ben ik actief geweest in het
Centrum van Alkmaar (vanuit de
buurthuizen De Eenhoorn en De Burcht) en
heb met veel vrijwilligers en wijkbewoners
mooie resultaten meegemaakt. Het alom
bekende jeugdzomerkamp van de beide
buurthuizen en het activiteitenaanbod voor
mensen met een verstandelijke beperking
zijn daar een voorbeeld van! Tevens ben ik
werkzaam in de wijk Oud-Overdie.

JAMOFISHING
verkoopt kunstaas in Alkmaar
Bent u een echte roofvisser, neem
dan eens een kijkje bij JAMOFISHING
in Alkmaar. Wij zijn gespecialiseerd in
kunstaas voor het vissen op snoek,
snoekbaars en baars. Door eigen import verkopen wij blinkers, pluggen
en shads tegen zeer lage bedragen.
Bezoek onze webwinkel
www.jamofishing.nl
om artikelen via internet te bestellen
of kom even langs bij ons kantoor aan
huis.
Wij zijn te vinden op de Willem Kalfstraat 144, 1816 KA Alkmaar,
Tel 06-22 85 57 60 of 072-540 91 28
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Nu ben ik enkele maanden met veel plezier
begonnen in een nieuwe wijk, met voor mij
veel nieuwe mensen, nieuwe organisaties en
een prachtige nieuwe uitdaging. Veelal ben
ik werkzaam vanuit buurthuis Alkmaar
West aan de Mesdaglaan, maar u zult mij
ook op veel andere plaatsen tegenkomen.
Vooral bij u in de buurt, in uw straat, bij de
school of een andere plek in de wijk.
Als sociaal-cultureel
werker ondersteun
ik de bewoners die
activiteiten willen organiseren in hun buurt.
Dat kunnen bewonersgroepen zijn, maar ook
individuele bewoners.
Ideeën op velerlei gebied: van rommelmarkt tot buurtfeest en
van Buitenspeeldag tot computerlessen.
Omdat ik veel ervaring heb opgedaan in het
organiseren van activiteiten kan ik bewoners adviseren, meedenken, randvoorwaarden scheppen en helpen met bijvoorbeeld
het aanvragen van een bewonersinitiatief.
Belangrijk motto is dat 'iedereen in de wijk
meedoet'. Via activiteiten die verschillende
doelgroepen aanspreken worden bruggetjes
geslagen om elkaar beter te leren kennen en
het daardoor ook prettiger wordt om met
elkaar samen te leven in de wijk.
Heeft u ideeën voor activiteiten in uw straat,
in uw wijk, in uw buurthuis, heeft u belangstelling om vrijwilligerswerk te gaan doen
of mee te doen met andere initiatieven,
neem dan contact met mij op via de email:
<kees.niesten@kern8.nl> of telefonisch op
nummer 06-416 362 92. Graag tot ziens!
Kees Niesten

Tijdens de langdurige droogte werden de twee verplante iepen naast de
toekomstige rotonde regelmatig
bewaterd

Twee bomen in de Honthorstlaan en
de Cornelis Begastraat waren een
paar weken geleden bezaaid met
rupsen, die binnen de kortste tijd alle
jonge bladeren opvraten. Gelukkig
hebben de bomen sindsdien een
tweede lichting bladeren gekregen.

De kastanje die vanuit het parkje
bij Albert Heijn voor aanleg van de
rotonde verplant werd naar de
groenstrook langs de Aert de Gelderlaan ter hoogte van de moskee
doet het goed.
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De Hoef ‘boring’?
Vroeger, het zal zomervakantie 2010 zijn
geweest, vertelde jeugd op straat dat in
de Hoef weinig te doen is. Vooral op
straat was het ‘boring’. Ik begon toen als
ambulant jongerenwerker in De Hoef,
en dat is wat ik toch echt wel eens hoorde
van jeugd op straat.

H

et blijft alleen wel saai als je zelf geen
actie onderneemt. Zelf bedenken wat
je wilt, en dan uitvogelen wat je daar zelf
voor kan doen. Als je ergens vastloopt, trek
je mij aan m’n jas en dan ondersteun ik je.
Dat werkt ’t best, dan leer je hoe je je eigen
ideeën kunt waarmaken. Zo zit de GroteBozeMensenWereld ook in elkaar. Deze fantastische baan is mij ook niet gegeven, daar
heb ik zelf echt wel een opleidinkje en een
sollicitatiegesprekje voor moeten doen.
Anyway, zo zijn in de loop van de wintermaanden twee structurele jeugdactiviteiten
ontstaan. DeHoefZaalvoetbal in de sportzaal van de Gabriël Metsulaan, elke zondagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Veel tot
nu toe vooral Marokkaanse jongeren komen
voetballen. Elke keer ongeveer vijftien
man. Een clubje van ongeveer tien stamgasten, en ongeveer vijf mensen die af en toe
eens komen. Bijna elke keer zie ik wel een
nieuw gezicht. Dat is dan weer een broertje/

neefje/buurjongen die uit nieuwsgierigheid
komt kijken. Sommige komen dan vaker,
anderen zie je pas wéken later weer.
Ook kwam eens een hele delegatie
‘autochtone jonge jochies / no offence’ een
poging wagen. Die waren volgens mij nogal
onder de indruk van al die Marokkaanse
voetbalkwaliteiten. De sfeer was goed, maar
ik denk dat de nieuwe club een beetje
schrok van hóe goed de vaste ploeg kan
voetballen. Daarna heb ik ze niet meer gezien. Jammer, want nu vraagt de ‘vaste’
ploeg aan mij wanneer er weer vers bloed
langskomt. Zij vonden het heel gezellig.
Daarom, om ’t zo mogelijk nog laagdrempeliger te maken, heb ik nu ook de sleutel
van de gymzaal ernaast (Hobbemalaan).
Dus als jij een keer met alleen je eigen
groepje wil zaalvoetballen, dan krijg je van
mij een eigen zaaltje als je dat wilt. Maar
mijn droom is natuurlijk een lekker

Dichtbij……het verst!

Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
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‘gemengde’ avond, met gemixte teams, en
dan lekker voetballen.
Een tweede structurele activiteit is DeHoefUnderGround. Nou ja, structureel? De
eerste editie was op zaterdag 18 december.
Jongens en meiden uit De Hoef hebben in
Muziekcentrum Tjarda een frisfeest gegeven. Gesponsord door de AH XL vloeide de

cola rijkelijk. De mannen en vrouwen van
DHUG draaide zelf, stonden zelf achter de
bar, echt helemaal top. De eerste editie
werd financieel ondersteund door de gemeente, middels een buurtinitiatief (zelf
aangevraagd, zelf geregeld!). Nu moeten we
sponsors vinden, en zelf onze broek ophouden. En da’s lastig. We zijn al een keer de
stad in geweest, maar ik geloof dat we het
moeten hebben van lokale, zelfstandige
winkeliers en bedrijven uit De Hoef, die de
jeugd een warm hart toedragen. Nu ik toch
de aandacht heb: We hebben ongeveer zeven honderd euro nodig. Misschien zeven
bedrijven die elk honderd euro bijleggen?
Neem contact met me op als je geïnteresseerd bent!
Hopelijk tot snel, groeten van
Rutger Weinreder
06 24 36 81 58
Molenwiekje
U spreekt Engels, Frans, Duits, Spaans.
Welke taal spreekt u tegen een Chinees in
Bulgarije?

ESPERANTO
Tel: 072-5 33 23 44
www. Esperanto-Nederland.nl

De Driemaster
Drie leerlingen van De Driemaster zijn
opgenomen in een boek met de honderd
beste gedichten van Nederland.

B

egin mei werd het boek in Groningen
gepresenteerd, in aanwezigheid van de
dichters en andere genodigden. Het boek
‘De zon schijnt streepjes’ is te koop in de
boekwinkel. De dichters zijn Janet Duivenvoorde, Melissa Bakkum en Emre Eltemur.
Tijdens de 4-mei herdenking in de Grote
Kerk in Alkmaar hebben Janet, Imke en
Esmee, leerlingen van de Driemaster, voor
een volle kerk met genodigden, gedichten
voorgelezen. Na afloop zijn de kinderen
vooraan in de stille tocht, samen met de
burgemeester, naar het monument in de
Hout gelopen om daar een krans te leggen.
Tegenstelling
Tegenover huilen staat lachen
tegenover donker weer licht
Tegenover haat
staat weer liefde.
Tegenover gevangen weer vrij
Zou het woord vrede
ook bedacht zijn
als oorlog niet had bestaan?
Janet
Astrid Kieven, een ouder van De Driemaster heeft een boek geschreven over Asperger, een stoornis in het autistisch spectrum.
Het boek is bedoeld om op een humoristische en positieve manier tekst en uitleg te
geven over de belevingswereld van een
kind met Asperger. ‘Waarom doe je nou zo
gek’ is een aanrader voor iedereen die betrokken is met het onderwerp.
Rob Komen
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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 1000 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.
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn (formaat A5)
¨
hele pagina
¨
halve pagina
¨
een derde pagina
¨
een vierde pagina

€
€
€
€

190,95,75,45,-

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 37.64.99.516
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40637547
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Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
Advies meldpunt kindermishandeling: Winkelwaard 494, tel. 567 23 20, (landelijk) 0900123 1230. E-mail: <info@amk-nh.nl>
Ambulance: als elke seconde telt: 112.
Voor zaken zonder zwaailicht: tel. 564 44 44.
Art. 1 Bureau: tel. 515 44 00.
Apotheek De Hoef: Van Ostadelaan 248,
tel. 514 30 60
Regionale Spoed Apotheek: 072-567 30 00
Hertog Albrechtweg 5A
Artsen: Huisartsenpost tel. 562 25 99. Spoedgevallen buiten openingstijden tel. 518 06 18.
Bibliobus: vrijdag 14.20-15.05 uur J. Leysterstraat, 13.00-14.15 uur begin Van de Veldelaan.
Blijf van m’n lijf/Oranjehuis: tel. 562 51 25.
Brandweer: als elke seconde telt, alarmnummer: 112. Zaken zonder spoed tel. 564 44 44.
Buslichting: W.C. De Hoef: zo. t/m vr. voor
18.00 , brievenbus bij De Vleugels: idem.
Buurthuis Alkmaar West: Mesdaglaan 198. tel.
512 40 03 < Buurthuisalkmaarwest@planet.nl>
Dierenambulance Noord-Kennermerland:
tel. 06-224 952 96.
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: Jan de Heemstraat 7, Crisisopvang
tel. 514 29 60, Sociaal Pension tel. 514 29 80,
Winteropvang tel. 514 29 70. DNO e-mail:
<onderdak@stichtingdno.nl>
Hospice: Blankerhof 13, tel: 514 23 00
Huisartsenpost Alkmaar: 072-518 06 18
Kerken in De Hoef: Apostolisch Genootschap,
Picassolaan 20, tel. 512 49 66. 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.
Kern8: Adviesbureau Bewonersorganisaties
tel. 06-49 33 48 78, <adviesbureau@kern8.nl>

Ongevallen: als elke seconde telt: 112.
Openbaar vervoer: tel. 0900 92 92.
Politie: Mallegatsplein 2, tel. 0900-88 44,
als elke seconde telt: alarmnummer 112. Wijkagent: Geert van Duren, spreekuur Honthorstlaan 436, di. 10-10.30 en wo. 16-17 uur. tel.
0900-8844, 06-12 89 93 62
<Geert.van.duren@noord-holland.politie.nl>
Postkantoor:(boekhandel Bruna): ma. t/m vr.
9.00-17.15, za. 9.00-13.00, tel. 511 65 51.
Respijthuis: V.d. Veldelaan 972, tel: 512 66 65
Scholen: De Driemaster, G. Metsulaan 36, tel:
512 10 06. An-Nasr, Tooroplaan 1, tel: 520 03
01. Nicolaas Beets, J. Leysterstraat 4, tel: 511 17
94. De Wissel, Picassolaan 9, tel: 511 06 13.
Sociaal-cultureel werk: Kees Niesten,
Buurthuis Alkmaar-West tel. 06-416 362 92.
<kees.niesten@kern8.nl>
SOS/Sensoor NW: telefonische hulpdienst:
tel. 0900-0767.
Speeltuin De Hoef: Mesdaglaan, tel: 515 13 37.
Stadhuis: Langestraat 97.
Stadsbeheer: Centraal meldpunt (grof vuil) tel.
548 94 44, ma. t/m vr. 8.00-16.00.
Stadskantoor: Mallegatsplein 10, tel. 548 88
88, of 14072, ma. 13.00-16.30, di. t/m vr. 9.0016.30, don. 18.30-20.00. <post@alkmaar.nl>
Starlet: Prikdienst: ma-wo-do-vr van 8 tot 8.45
uur. De Vleugels
VvE Hoefplan V: <HoefplanV@hetnet.nl>
Voorzitter: Nel Bijl, Onderhoudsmedewerker:
Hans Veerbeek. Kantoor Duinzicht, ma.t/m vr.
10.00-10.30, tel. 515 47 86 en 06-536 684 50.
De Vleugels: <www.devleugels.nl> tel: 511 95
44, e-mail: <info@devleugels.nl>, grote letter
boeken, ma. 14.00-15.30 uur.
Wijkbeheerder Groen: Allard Pliester,
tel. 548 89 10, e-mail: apliester@alkmaar.nl
Wijkbeheerder Grijs: Will Wokke,
tel. 548 87 86, e-mail: wwokke@alkmaar.nl
Wijkcoördinator: Mascha Geleijnse,
tel. 548 86 62 <mgeleijnse@alkmaar.nl>
Wijkmeester: Nelleke Kool, tel. 548 81 77.
Spreekuur Honthorstlaan 436, ma.-do. 9.0010.00. Buurthuis Alkmaar-West,
Mesdaglaan 198, wo. 10.30-11.00.
E-mail: <nkool@alkmaar.nl>
Wooncorporaties: Woonwaard buurtmeester
Marja de Jong, tel: 06-538 028 63. woonconsulent Antoinette Getrouw, tel: 527 65 27.
Van Alckmaer woonconsulent Edith de Jong,
tel: 541 03 40.
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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.

Koos Euser, Lievenshof 37
Berend de Groote, Iepenlaan 2
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Rens Kleverlaan, Bloemaertlaan 182
Marjon Wanders, Bloemaertlaan 200
John Does, Bloemaertlaan162
Jan Louter, Bloemaertlaan 164

Reacties
Om een wisselwerking tussen bewoners
en dit buurtoverlegblad op gang te brengen, nodigen wij u uit te reageren op de
inhoud hiervan.
Reacties graag insturen naar:
Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262,
1816 TK Alkmaar, tel: 511 35 40,
e-mail: <redactie@geestmolen.nl>

• De Feestmolen
Coby Heinis, Lievenshof 3
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.

...............................................................................................
Ja, ik word lid van de vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Naam:_________________________________________________________________
Adres:_________________________________________________________________
Postcode:__________________Plaats_______________________________________
Telefoon:_______________________________________________________________
Datum en Handtekening:_________________________________________________
(Eenmaal per jaar ontvangt u een acceptgiro, rechtstreekse betalingen op rek. 3764.99.516)

(Inleveradres lidmaatschapstrookje: Bloemaertlaan 182)
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