November 2011

3

4

November 2011

Bestuur
Voorzitter:
Martien de Bruijn,
Honthorstlaan 262,
1816 TK Alkmaar,
tel: 511 35 40,
e-mail: <voorzitter@geestmolen.nl>
De Geestmolen is een kwartaaluitgave
van vereniging Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ in Alkmaar. Dit blad wordt
in een oplage van 1000 exemplaren huisaan-huis bezorgd. Het verspreidingsgebied staat achterin dit blad.
Zeventiende jaargang, nummer 3, november
2011
Redactie:
Martien de Bruijn, John Does, Susanna
Kropf
Met bijdragen van:
Anne Judith Apeldoorn-Storm van Leeuwen, Broekman Makelaars, Martien de
Bruijn, E.H.R., Rens Kleverlaan, Rob Komen, Susanna Kropf, Werkgroep Verkeer
en Veiligheid, Yvonne de Weerdt, Grada
van Welzen
Vormgeving, tekstverwerking, fotografie:
Martien de Bruijn
Redactieadres, Advertenties:
Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262,
1816 TK Alkmaar, tel: 072-511 35 40,
<redactie@geestmolen.nl>
Druk:
CopyCentre Alkmaar
Distributie:
John Does (distributie met hulp van diverse
vrijwilligers) tel: 511 87 60
Rabobank: rekening 3764.99.516.
KvK ingeschreven onder nr. 40637547
Volgende uitgave: februari 2012
Bijdragen voor deze uitgave kunnen tot
uiterlijk 6 februari ingeleverd worden op het
redactieadres, liefst digitaal.

Secretaris:
Susanna Kropf,
Weenixhof 47,
1816 KN Alkmaar,
tel: 515 18 52,
E-mail: <secretaris@geestmolen.nl>
Penningmeester:
Rens Kleverlaan,
Bloemaertlaan 182,
1816 KE Alkmaar,
tel: 511 48 96,
E-mail: <penningmeester@geestmolen.nl>

Website: <www.geestmolen.nl>

Inhoud
• Van de voorzitter
• Groen in De Hoef
• Werkgroep Verkeer en Veiligheid
• Broekman Makelaars
• Huidverzorgingstudio van Welzen
• Hoefcocktail
• Opendag DNO Het Heem
• Burendag
• Activiteiten wijkkerk Pius X
• Nieuws van De Driemaster
• Ontwikkeling van de Westrand
• Strijd voor verblijf Jossef
• Buurtbemiddeling
• Fotoreportage
• Adverteren in De Geestmolen
• Telefoonnummers en adressen

November 2011

4
7
10
12
13
14
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
5

Beste buurtbewoners
‘Geestmolen’

van

De

Hoef

Adverteerders
In deze uitgave mogen we weer drie nieuwe
adverteerders verwelkomen, namelijk; De
Vos Schoenen in ons winkelcentrum, Artideco op de hoek van de Terborchlaan en de
Schelfhoutlaan en openbare school De
Driemaster aan de Gabriël Metsulaan. Wij
zijn deze en alle andere adverteerders zeer
erkentelijk voor de steun die zij ons (soms
al vele jaren) geven. Als tegenprestatie
wordt elke nieuwe sponsor uitgenodigd een
korte advertorial te schrijven om zo hun
bedrijf extra in de schijnwerpers te zetten.
Deze keer zijn dat onze kaftsponsor Broekman Makelaars en huidverzorgingstudio
Grada van Welzen. De laatste adverteert al
jaren in De Geestmolen, maar heeft de uitbreiding van haar studio aangegrepen om
ons wat meer hierover te vertellen.
Nieuwe rotonde
U heeft allemaal onze mooie nieuwe rotonde kunnen bewonderen. In het begin vonden buurtkinderen de zandhoop een mooi
speelterrein. Een paar mailtjes tussen de
ouders, omwonenden, redactie en wijkmeester maakte gauw een einde aan deze
gevaarlijke situatie. Sommige automobilisten moeten nog wennen aan de rotonde.
Zelf was ik getuige van een bestuurder die
veel te laat een fietser opmerkte, plotseling
moest remmen en deze oudere heer van de
schrik met fiets en al tegen het asfalt ging.
De geschrokken inzittenden hielpen hem
weer overeind en met een kapotte broek en
bloedende knie kon hij weer verder naar
Albert Heijn waar hij liefdevol aan een paar
pleisters werd geholpen.
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De Westrand
Op 26 september nam ons bestuur deel aan
een vergadering over invulling van een
sportcluster in De Westrand in sportcafé De
Meent. De plannen van de gemeente voor
gefaseerde, kleinschalige en economisch
verantwoorde ontwikkeling kon op veel
bijval rekenen. Elders in De Geestmolen
vindt u een verslag van deze bijeenkomst.
Bewonersinitiatieven
Afgelopen 4 oktober kwamen de Regiegroepen van heel Alkmaar bij elkaar. De
afgelopen vier jaar heeft de gemeente van
het Rijk een extra budget gekregen om ideeën van bewoners te realiseren die ten goede
komen aan de leefbaarheid van de wijk.
Onze meest recente aanvraag is voor twee
infoborden nabij de twee speelplekken in
onze wijk. Tijdens deze bijeenkomst gaf
wethouder Victor Kloos aan dat de gemeente (weliswaar met een kleiner budget) de
bewonersinitiatieven zal voortzetten. Alle
buurtbewoners worden hierbij nogmaals
uitgenodigd om ideeën aan te dragen. Het
budget van dit jaar voor Alkmaar-West is
nog niet helemaal besteed en voor 2012
staat weer zo’n € 25.000 te wachten. De
aanvragen worden beoordeeld door een
Regiegroep bestaande uit bewoners van alle
buurten uit Alkmaar-West. Meer informatie
kunt u vinden op <www.alkmaar.nl/
wijken> of vraag het aan mij als lid van de
regiegroep.
Duurzaamheid
Tijdens de laatste voorzittersbijeenkomst
van buurtverenigingen in West vertelde een
trotse voorzitter van het Rembrandtkwartier
over hun duurzaamheidcommissie. Bij zo’n
vijftig woningen is gevelisolatie toegepast
met gebruik van allerlei subsidies en kortin-
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gen. De komende tijd worden weer vijftig
woningen voorzien van zonnepanelen. Ook
hier verstrekt de gemeente Alkmaar subsi-

dies als onderdeel van hun duurzame energieprogramma.
Een voorbeeld voor alle wijken.
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Wijkcontactdag
Tijdens de wijkcontactdag op 1 oktober
bezocht het volledige bestuur de nachtopvang van stichting DNO (Het Heem) en het
AZC (De Vluchthoef).
Samen met vele andere buurtbewoners kregen we meer inzicht en begrip voor deze
twee instanties. Afspraken werden gemaakt
met de PR voor wederzijds informatie verstrekking.

Producten van de dagbesteding van DNO
Wij hebben John Does bereid gevonden
onze contactpersoon te worden voor Het
Heem.
Een eerste resultaat was een bijeenkomst op
31 oktober van John, het bestuur en de
teammanager van DNO mevrouw Anne
Judith Apeldoorn-Storm van Leeuwen. In
dit nummer van De Geestmolen vindt u van
haar een verslag van de wijkcontactdag.
John zal zorgen dat volgende uitgaven nog
meer informatie zal bevatten over het werk
van Stichting DNO.
Medisch Centrum De Hoef
In de vorige De Geestmolen vermeldde we
reeds dat Projectontwikkelaar Vrieshorst
Project B.V. in hoger beroep gegaan was
met betrekking tot de bouwplannen van
Medisch Centrum De Hoef.
Omdat ons Buurtoverleg hierbij betrokken
is, vertegenwoordigde Rens Kleverlaan ons
op 3 oktober bij de Raad van State in Den
Haag. De uitspraak laat nog even op zich
wachten.
8

WOB bezwaar
In de vorige De Geestmolen vermelde we al
dat we zouden proberen met een WOB
(Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek
meer gegevens over de gemeentelijke enquête van afgelopen juli (waarin het draagvlak voor waterplan project Hoefplan werd
onderzocht) te krijgen.
De gemeente (de opdrachtgever van de enquête) en I en O Research Hoorn (de uitvoerder van de enquête) wijzen naar elkaar
voor het verstrekken van antwoorden.
Een gesprek met I en O Research is in de
planning. Op 25 november is er een hoorzitting naar aanleiding van ons bezwaarschrift
over het onbevredigende antwoord van de
gemeente in deze zaak.
Briljanten bruidspaar
Afgelopen 25 oktober vierde de heer T.
Buishand en mevrouw I. Buishand-Stam
wonende op de Cornelis Begastraat 32, het
heugelijke feit dat ze 65 jaar getrouwd waren. Op woensdag 26 oktober feliciteerde

burgemeester P.M. Bruinooge het bruidspaar. Op de dinsdag zelf mocht ik het briljanten bruidspaar bezoeken om hen namens
het Buurtoverleg te feliciteren en een mooie
kaart en een pennenset te overhandigen.
Tevens nam ik bovenstaande foto van het
feestvierende bruidspaar.
Verder wens ik alle lezers een gezellige
sinterklaas, fijne feestdagen en een voorspoedig 2012 toe.
Martien de Bruijn
voorzitter
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Update
groen in de wijk
Project Hoefplan
Het is lang stil geweest rond het groenplan
van het regenwater ontkoppelings project.
Er gingen geruchten dat het werk aan de
ontkoppeling is uitgesteld tot het voorjaar
van 2012. In de Wijkkrant West van november staat dat het werk in februari 2012
begint. Intussen zijn er wel enige ontwikkelingen.
Een groot deel van het brede trottoir langs
het noordelijk deel van de Bloemaertlaan
zou veranderen in een groenstrook. Drie
esdoorns langs de weg zouden gekapt worden, de overblijvende vier esdoorns zouden
genieten van meer water en lucht. Intussen
is jammer genoeg een kapvergunning verleend voor de kap van deze vier volwassen
bomen. Ze worden vervangen door zes berkenboompjes.
De volgende veranderingen vinden plaats

langs de oostkant van de Honthorstlaan.
Zeven esdoorns, alle gelegen dicht bij de
entrees naar de drie flatgebouwen toe, worden klaar gemaakt om verplant te worden.
De wortels zijn in een wijde kring rond de

bomen doorgezaagd. Ze staan in de weg
voor de graafwerkzaamheden en worden na
afloop hiervan weer terug gezet. U zult
opgemerkt hebben dat vier esdoorns langs

de Honthorstlaan onverwachts hun bast zijn
kwijt geraakt. Volgens de boombeheerder
is de oorzaak waarschijnlijk vorstschade.
Duizend bomen
Zoals u al vaak heeft kunnen lezen wil het
college volgend jaar duizend nieuwe bomen
planten in Alkmaar. Vorige week had ik
een kans om met wethouder Groen, Anjo
van de Ven, hierover te discussiëren.
Een paar jaar terug heeft onze Groengroep
berekend dat er in Alkmaar gemiddeld duizend bomen per jaar worden gekapt. De
meeste in privé tuinen van burgers, waar de
gemeente weinig tegen kan doen. Volgens
de wethouder zijn de duizend bomen niet
bedoeld om gekapte bomen te vervangen
maar eerder om op nieuwe locaties te planten. Zo horen de 65 bomen die na de ontkoppeling bij ons in de wijk worden geplant, hier niet bij. Een uitnodiging mocht
ik doorgeven aan onze wijk om locaties aan
te reiken waar het planten van nieuwe bomen wenselijk zou zijn. Liefst met de toezegging van de bewoners om zelf te zorgen
voor de nieuwe aanplant. Hierbij dus!
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Groenplan Hoevervaart
Reeds enige maanden probeert de werkgroep Groen informatie te krijgen van de
gemeente over de invulling van het groen
rond de – te bouwen - appartementen en
eengezinswoningen van het plan Hoevervaart aan de Jan de Heemstraat. De projectontwikkelaar heeft hier alleen de grond onder de gebouwen gekocht. De rest is nog
steeds eigendom van de gemeente. Zij zullen dan ook het groen verzorgen rond de
bebouwing. De reden dat het groenplan nog
niet is voltooid komt door problemen met
het Hoogheemraadschap. De tien meter
brede ecologische zone langs de Hoevervaart is in feite een dijk, met strikte voorwaarden wat betreft de toekomstige begroeiing ervan. Wat wij ervan begrijpen is
dat om dijken niet te destabiliseren bij voorbeeld bestaande bomen niet gekapt mogen
worden en nieuwe bomen niet aangeplant.
Meer duidelijkheid hierover hopelijk een
volgende keer.
Martien de Bruijn
namens Werkgroep Groen
<groen@geestmolen.nl>

Limerick

Boet van Heugten

Buurtagenda
Kerstconcert
Dinsdag 20 december
Om 20.15 uur
Wijkkerk Pius x

Van Ostadelaan 282

Kerstnachtviering

Tel: 072072-512 54 34

1816 JH Alkmaar

Zaterdag 24 december
Om 23.30 uur
Wijkkerk Pius X

Fax 072072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl
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11

Rotonde winkelcentrum nadert voltooiing
De rotonde Terborchlaan / Aert de Gelderlaan / Van Ostadelaan is bijna klaar.
Begin november is de laatste hand gelegd
aan de invulling van de binnenkant van
de rotonde. Eerder was de rest al aangelegd en opengesteld voor het verkeer.

D

e rotonde is nu echt bijna klaar. De
binnenkant is voorzien van gras omringd door toepasselijke blauwe steentjes
die het water moet voorstellen dat door de
vijzel omhoog gemalen wordt. Nu de bin-

nenkant gereed is zullen hier naar alle
waarschijnlijkheid geen jongeren meer
rondstruinen. De vier boompjes aan de
noord- en zuidzijde bij de voetgangersoversteekplaats dienen nog wel geplant te worden. Hiervoor is bij de aanleg van de rotonde al rekening gehouden door de aanleg van
een flink stuk speciale bemeste aarde zodat
de boompjes goed kunnen ‘aarden’.
Veilig kruispunt
Het Buurtoverleg heeft ruim tien jaar gestreden voor een veilige toegang naar het
12

Winkelcentrum omdat dit kruispunt een van
de onveiligste van Alkmaar was. Het Buurtoverleg is blij dat er nu een rotonde aangelegd is. Als enig minpuntje valt op te merken dat de rotonde nogal schuin ligt wat met
winterse taferelen mogelijk tot gevaarlijke
situaties kan leiden. Wij gaan er vanuit dat
de gemeente tijdig strooit en de rotonde
sneeuw en ijsvrij houdt.
Nieuwe zebra
Bij het Buurtoverleg zijn verschillende
klachten binnengekomen over de slechte
zichtbaarheid van de voetgangersoversteekplaats nabij De Vleugels, ten oosten van de
rotonde. Automobilisten hebben aangegeven dat zij de oversteekplaats slecht of niet
kunnen zien als zij de rotonde verlaten omdat deze precies achter de heuvel van de
brug ligt. Ook ontbrak een bord dat er een

oversteekplaats was. Het Buurtoverleg heeft
de gemeente gevraagd een bord te plaatsen
en het zebrapad te verleggen (naar voren of
naar achteren) zodat automobilisten ook
beter het zebrapad kunnen zien en zo ongelukken voorkomen kunnen worden.
De gemeente heeft aangegeven een bord te
zullen plaatsen dat kort daarop ook neergezet is. De gemeente erkent dat het zebrapad
minder waarneembaar is vanaf de rotonde
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maar geeft aan dat het zebrapad niet zal
worden verplaatst. In tegenstelling tot de
andere drie oversteekplaatsen is deze oversteekplaats iets verder verwijderd van de
rotonde zodat deze hier geen logisch onderdeel meer van uitmaakt.
Men gaat er vanuit dat er minder hard gereden wordt omdat dit stuk weg 30 km zone
is, in tegenstelling tot de andere drie afritten
van de rotonde die alle 50 km zones zijn.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
<verkeer@geestmolen.nl>

Route buslijn 5
De gemeente Alkmaar heeft besloten buslijn 205 op te heffen. Verschillende bewonersorganisaties in Alkmaar De Hoef
maken zich zorgen omdat zij vrezen dat
hun wijk onvoldoende ontsloten zal worden nu buslijn 205 wegvalt. Voor onze
buurt zijn de voornaamste OV speerpunten van de wijk de ontsluiting door een
buslijn over de vijftig km zone van de
Van Ostadelaan en handhaving van de
bushalte voor verzorgingshuis De Vleugels aan het Terborchhof.

De gemeente heeft bij de provincie aangedrongen op een ‘goede ontsluiting van de
gehele stad’. Het Buurtoverleg werd na
september, de beoogde maand voor vaststelling van de nieuwe buslijnen, verder
niet meer geïnformeerd.
Daarom heeft het Buurtoverleg de afdeling
Verkeer van de gemeente Alkmaar om informatie gevraagd over hoe de (nieuwe)
route van buslijn 5 zal lopen na het opheffen van buslijn 205 maar heeft hierop geen
antwoord gekregen. Het Buuroverleg heeft
daarna een brief gestuurd naar de sector
Verkeer en Vervoer van de Provincie
Noord Holland met de volgende vragen: ‘Is
de Provincie op de hoogte van het zogeheten Blauwe Plan? Een alternatieve route
voor buslijn 5, die ontsluiting biedt voor de
gehele wijk De Hoef in Alkmaar-West en
tegemoetkomt aan de wensen van de bewoners.’, ‘Hoe komt de (nieuwe) buslijn 5
eruit te zien en is hierin (voldoende) rekening gehouden met een goede ontsluiting
van de wijk rekening houdend met het
Blauwe Plan? Zo ja, hoe komt de nieuwe
route eruit te zien, zo nee wat zijn de argumenten om niet aan de wensen van de bewoners tegemoet te komen.’
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
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Voorzitter Martien de Bruijn (links) overhandigt het eerste nummer van De Geestmolen
met de nieuwe kaft aan Edwin Balvers (rechts) van kaftsponsor Broekman Makelaars
(Advertorial)

Broekman Makelaars
Graag stellen wij ons voor als nieuwe
hoofdsponsor van De Geestmolen. Wie is
Broekman Makelaars? Broekman Makelaars is met twee vestigingen en een ruim
klantenbestand een belangrijke speler op
de onroerendgoedmarkt.

de medewerkers kennen de stad en haar
omgeving als hun broekzak!
Bent u van plan uw woning te gaan verkopen of heeft u een leuke woning op het oog?
Neemt u dan contact op met ons kantoor en
laat u geheel vrijblijvend informeren. Uiteraard kunt u ook altijd bij ons binnenlopen
in winkelcentrum De Mare.
Het team van Broekman Makelaars staat
voor u klaar!

W

ij zijn een dynamisch NVMmakelaarskantoor en zijn gespecialiseerd in de verkoop, aankoop en taxatie van
woningen. Ons team bestaat uit een mix
van jong, creatief en ervaren makelaars.
Bij het aankopen en verkopen van een woning is inzicht in de huizenmarkt essentieel.
Wij hebben ons van meet af aan op uw regio gericht. Onze betrokken en gemotiveer14

November 2011

(advertorial)

Huidverzorgingstudio
Grada van Welzen
Mijn naam is Grada van Welzen, gediplomeerd schoonheidsspecialiste die in
oktober 2005 in De Hoef is komen wonen
aan de Willem Hedastraat 159. Al sinds
1990 heb ik een salon welke is aangesloten bij de Anbos. De Anbos staat garant
voor gediplomeerde schoonheidsspecialisatie met dus bekwaamheid in het vak,
wat vandaag de dag zeker niet onbelangrijk is daar sinds 2000 ons beroep werd
vrijgegeven en iedereen zich schoonheidsspecialiste mag noemen.

T

ot begin 2010 had ik één ruimte die
zowel voor ontvangst was als waar ook
de behandelingen werden gegeven. Dit veranderde nadat onze jongste zoon ook de
deur uit ging en er nog een ruimte bij
kwam. Sinds die tijd zijn er een aparte ontvangstruimte en een ruime behandelingskamer. Door de vele specialisaties die ik
heb is er veel mogelijk. Wat ik zelf niet doe
daar geef ik het advies om naar een collega
te gaan die daar wel in gespecialiseerd is.
Zo krijgt u steeds het beste wat voor u geschikt is. In september is het nieuwe huiddiagnose apparaat in de salon in gebruik ge-

nomen waarmee vele verschillende metingen kunnen worden verricht, die zo tezamen een goede diagnose van de huid weergeven. Een goede diagnose is van belang
om uw huid in een topconditie te brengen
en daarna te behouden.
Er zijn metingen om de PH-gehalte
(zuurgraadmeting), vochtgehalte, elasticiteit, sebum (talg/vet), huidafwijkingen etc.
te doen, die tevens kunnen worden opgeslagen in de computer. Bij latere metingen kan
een vergelijking worden gemaakt of de
conditie van uw huid is verbeterd en/of het
productadvies aangepast moet worden.
In de salon kunt u voor diverse schoonheidsbehandelingen terecht net als voor
make-up of voor verzorgingsproducten.
Verder verkoop ik ook nog sieraden, tassen
en cadeaubonnen, die zoals al vele klanten
hier weten, mooi worden ingepakt. Er
wordt echt zorg aan besteed. Klanten vragen ook wel eens of er bij mij gepind kan
worden en het antwoord is ja, omdat pinnen
er zowel voor uw als mijn gemak is.
Wilt u ook een keer kennismaken met
Huidverzorgingstudio Grada van Welzen
belt u dan eens voor een afspraak tel. 072–
562 17 38. Tegen inlevering van dit stukje
ontvangt u ook nog eens € 10 korting op
uw eerste complete schoonheidsbehandeling bij mij.
Grada van Welzen
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Nieuwbouw
- Op zaterdag 24 september werd rond zes
nieuwbouw projecten in heel Alkmaar een
open dag georganiseerd. In de Hoef deed
mee Botbouw om tussen de Jan de Heemstraat en de Hoevervaart in, de reeds klaar
gekomen woningen te presenteren.

- De langs de Hoevervaart in de ecologische
zone, achter het in aanbouw zijnde appartementencomplex ‘Winterlinde’, staande drie
bomen die foutief op de nominatie stonden
om te worden gekapt, werden eind oktober
drastisch gesnoeid. Hierdoor konden de
bomen worden behouden en is voor de toekomstige bewoners van deze appartementen
meer ruimte, zicht en zon gecreëerd.
-In de Alkmaar op Zondag krant van 20/11
lazen we dat nieuwbouwwijk De Geestmolen een AED ontving van VOF Horizon
Ontwikkeling. Dit is een draagbaar toestel
voor hartpatiënten met bloed circulatie problemen. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het is onbekend waar de
AED exact wordt geplaatst.

Voor een goed advies en deskundig onderhoud van alle
klokken en horloges, kunt u nu direct bij
de horlogemaker terecht.
Kom eens langs in de werkplaats of
bezoek ons op
<www.uurwerkreparatie.nl>

Wesselink & Vreeker
Van Ostadelaan 294a
1816 JH Alkmaar
072-515 75 73
16
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Wijkbeheerder Grijs
Op dinsdag 20 september werd bij de rotonde op een ludieke wijze alvast afscheid genomen van Wijkbeheerder Grijs, Will Wokke. Will ging met pensioen en daarom had-

Muziekcentrum Tjarda
De Alkmaarsche Courant van 7 september
2011 opende met ‘Tjarda: de plek voor
lokale bands’. Hieruit blijkt dat het muziekcentrum aan de De Vliegerstraat niet alleen
dient om in te repeteren maar ook om muziek in op te nemen.
Een conservatorium student was in het bezit van overtollige privé opname apparatuur
en kwam tot de ontdekking dat muziekcentrum Tjarda wel over een opname studiootje wilde beschikken.

den zijn netwerk collega’s uit West een
verrassing voor hem door een groot spandoek bij de nieuwe rotonde op te hangen
met de tekst ‘Het laatste kunstje van Will
Wokke’. We wensen Will Wokke het allerbeste toe. Vragen over Wijkbeheer lopen in
het vervolg via de wijkmeester. Tel. 14072

Het nuttige werd met het aangename gecombineerd en met een kleine verbouwing
in het muziekcentrum werd ruimte vrij gemaakt voor een opname studiootje. Hierdoor kan oefenen en opnemen nu in hetzelfde gebouw plaatsvinden. Het resultaat is
intussen een Tjarda CD 2011, met opnames
van 11 lokale bands.

Zone

30

Nordic walking en Sportief wandelen

betekent:

Willem Hedastraat 181
1816KC Alkmaar
072 5128431
06 55842312
www.sportwandelschoolalkmaar.nl

30
km/pu

Nordic walking cursussen in het Heilooërbos
5 lessen van 5 kwartier voor 55 euro.
rustig tempo incl. gebruik van stokken tijdens
de lessen
De cursus vindt plaats op de dinsdagmiddagen

Bolweg
Auto-, motor-, en
aanhangwagenopleiding
Terborchlaan 11-13
1816 LA Alkmaar
072-512 06 07
www.bolweg.nl

Nordic walking en Sportief wandel trainingen.
ma ochtend, ma avond, di ochtend, do ochtend,
vrij ochtend en za ochtend. De trainingen
geschieden in opdracht van de VIB 2002 en
vinden plaats op wisselende locaties.
kosten: 17,50 euro per maand.
informeer voor cursusdata of kijk op:

www.sportwandelschoolalkmaar.nl
November 2011
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Winkelcentrum De Hoef
- In september bestond ‘Groot in Groen
Bloemen en Planten’ 25 jaar in dit winkelcentrum. Tijdens de feestweek ontvingen
klanten bij een bepaalde besteding een
bloemensnijder cadeau.
- Bij sponsor Cameraland werden op 27
oktober prijzen uitgereikt aan de winnaars
van de Alkmaar Ontzet fotowedstrijd.
- Eind oktober probeerde een 42jarige man
uit Heerhugowaard ’s nachts brand te stichten in het filiaal van Blokker. Hiervoor had
hij al een ruit vernield. Gelukkig werd hij in
de winkel gesnapt door de politie.
Toekomstige Medisch Centrum De Hoef
- Projectontwikkelaar Vrieshort/Amsterdam
heeft in hoger beroep gedreigd met een
flinke claim voor het moeten ontberen van
twee bouwlagen, van totaal zes gewenste
bouwlagen. Officiële toestemming geldt nu
voor slechts vier bouwlagen en werd een
appartementencomplex daardoor onrendabel geacht.
- Tijdens het middelste weekend van afgelopen oktober werd brand gesticht in het
sloop– en /verlaten kraakpand aan de Jan de
Heemstraat 19. Nog diezelfde maand werd

het oude pand daadwerkelijk gesloopt.
- De op 21 september 2011 gepubliceerde
en ingediende kap– en omgevingsvergunning voor drie flinke bomen in het trottoir
(langs de rijbaan) werd geweigerd omdat
het bomen zijn op gemeentelijke grond.
18

Onderhoud hoogbouw
Eind oktober begon Woonwaard met een
sanitaire onderhoudsingreep van de hoogbouw aan de Jongkindlaan. Hierna volgt in
2012 het Breitnerhof. In 2013 zal de totale
klus geklaard zijn om de komende vijftien
jaar mee vooruit te kunnen.
Willem Buytewechstraat
De huurders van het op nummer 2 inmiddels verkochte pand, waarin zich nog Evean
Thuiszorg en Wonen Plus Alkmaar bevinden, blijven hier voorlopig tot en met eind
2012. Hier zouden oorspronkelijk drie bomen moeten worden gekapt. Inmiddels
besloot de nieuwe eigenaar dat de conifeer
gesnoeid zal worden dus behouden blijft en
dat de overige twee bomen worden vervangen door twee Amerikaanse eiken.
.
Bloemaertlaan-Noord
De Stadskrant van 26 oktober 2011 publiceerde een ingediende kapvergunning/

omgevingsvergunning en op 9 november
een verleende vergunning voor vier esdoorns in het brede trottoir voor huisnummers 158, 160, 164 en 166 van de Bloemaertlaan. Menigeen was hierdoor verrast,
te meer omdat het afwijkt van het al bestaande groenplan van het regenwater ontkoppelingsproject.
Fritz Conijntunnel
Aan de westzijde van deze tunnel werden in
oktober herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
De tunnelwanden kregen nieuwe bovenzijden. De eind 2010 geplante jonge struikjes
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boven de wanden hadden hieronder zwaar
te lijden, alsook door de sloopwerkzaamheden van het pand Jan de Heemstraat 19.
Speeltuin
Het jaarlijkse Kaeskoppenstad festival in
juni 2011 bracht totaal € 20.000 op. Hieruit
ontvingen vijf goede doelen in november
ieder een cheque van € 4.000. Eén van de
gelukkigen was Speeltuinvereniging De
Hoef.

Westrand
- Uit eigen initiatief deelt de gemeente ons
mee dat het de bedoeling is dat bij Volkstuin vereniging De Kromme Sloot aan de
Olympiaweg, in totaal 38 verschillende
bomen moeten worden gekapt. Deze bomen
staan merendeels in een groenstrook om de
volkstuinen heen en werden hier dertig jaar
geleden geplant De dikte varieert tussen de
25 en 40 cm. In verband met achteruitgaande vitaliteit van de te kappen bomen waar
periodiek gedund moet worden, kunnen
andere bomen weer uitgroeien.
- De Rabobank aan Robonsbosweg wordt
aan de achterkant vanaf de M.L. Kingweg,
alsook de buren, steeds zichtbaarder. Hiervoor worden langs de westelijke randweg
bijna twintig bomen gekapt en struiken
gerooid. Eind 2011 zal het nieuwe regio
hoofdkantoor gereed zijn. Door de omvorming plant de Rabobank 45 nieuwe berken
naast het parkeerdek. In totaal worden er 62
bomen geplant en er komt een bosplant-
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soen. Met de verwijdering van struikgewas
zullen ook de Openbare Scholen Gemee4nschap Willem Blaeu en het Belasting kantoor beter zichtbaar worden.
Elektrisch oplaadpunt auto’s
In november werd een elektrisch oplaadpunt voor auto’s geïnstalleerd langs de Terborchlaan, tegenover de zijkant van winkelcentrum De Hoef. De helgroene parkeer-

plaats voor opladers spat er af en kan
niemand ontgaan. Wanneer volgt een oplaadpunt voor fietsers?

tronische en tevens per huishouden op naam
uitgegeven voorgeprogrammeerde (blauwe
kunststof) sleutel, met een chip erin. Vanwege de frequente verhuizingen door bewoners zijn er te veel metalen - niet elektronische - sleutels in omloop, met mogelijk
kwalijke gevolgen.
Om dit tegen te gaan ontvingen alle huishoudens uit ‘Duinzicht’ intussen een persoonlijk uitgegeven sleutel. De bedoeling is
om zodra kinderziekten zijn verdwenen, de
resterende twee flatgebouwen ook te voorzien van dit nieuwe sleutelsysteem. Nadat
bewoners zijn verhuisd wordt de betreffende sleutel direct gedeprogrammeerd, zodat
niemand met deze sleutel meer de flats kan
betreden.

Het Heem
- Het lokale RK parochieblad van 11 november meldt dat de MatthiasLaurentiusparochie een - jaarlijkse - kerstpakketten actie aankondigt voor de minder
bedeelden onder ons. Hierbij verwijst de
parochie naar onder anderen Het Heem als
opvang voor dak- en thuislozen. Er worden
zelfs suggesties kenbaar gemaakt voor de
inhoud van het kerstpakket of geld te geven
voor een gezamenlijk maaltijd. Inzameling
vindt plaats op 17 en 18 december.
- Vijf meelbesbomen in het trottoir voor
Het Heem, Jan de Heemstraat 7, worden
binnenkort gekapt om wijzigingen in het
wegdek en het trottoir (ophoging) en de
riolering te faciliteren. Na de werkzaamheden worden daar weer vijf nieuwe bomen
geplant. Volwassen meelbessen kunnen
jammer genoeg niet verplant worden. Vandaar de kap.
Honthorstlaan/Duinzicht
Vanaf 11 november begon in flatgebouw
‘Duinzicht’ de overgang naar een nieuw
sleutelsysteem. Het gaat hier om een elek20
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Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>

Open dag
Nachtopvang
Jan de Heemstraat
een succes!
De open dag op 1 oktober waar ook de
nachtopvang van Stichting DNO aan mee
deed was een groot succes. Er kwamen
ongeveer 45-50 bezoekers die overwegend
positief waren over hetgeen we vertelden
en lieten zien.

Tot een volgende keer!
Anne Judith Apeldoorn-Storm
van Leeuwen
Teammanager Cluster Opvang
Noord Kennemerland
info@stichtingdno.nl
Molenwiekje
Een betere wereld?
Niets doen is géén optie
Met de taal ESPERANTO
bent u op de goede weg.
Kijk op: <www.esperanto-nederland.nl>

D

e reacties waren divers, veelal was
men geschokt door het sobere karakter
van de nachtopvang, het gebrek aan privacy
en de faciliteiten. Een enkeling had een pot
verf willen meenemen om de muren wat op
te fleuren.
Over het algemeen waren de bezoekers zeer
goed te spreken over de professionaliteit, de
inrichting en de hulp die geboden wordt.
Ook een aantal kritische buurtbewoners die
met pittige vragen kwamen konden we goed
uitleggen waarom we werken zoals we werken. Kortom inzicht en begrip doen wonderen voor de tolerantie.

We willen met name de Brijderstichting en
ActiefTalent bedanken voor hun inzet op de
Nachtopvang en ook Geert van Duuren, de
wijkagent, die een groot deel van de middag
aanwezig was voor het beantwoorden van
vragen en geven van informatie over de
nachtopvang, Het Heem, onze doelgroep en
de werkzaamheden van de politie.

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

Tot slot zetten we graag onze cliënt Irene B.
even in het zonnetje omdat zij toch de moed
had om als cliënt van de Nachtopvang zich
voor te stellen aan de bezoekers, deze rond
te leiden en haar ervaringen van het dakloos
zijn en gebruikmaken van de Nachtopvang
te delen.
November 2011

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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Burendag
Op het terrein van het Asielzoekerscentrum werd op 30 september 2011 met
buurtoverleg De Hoef ZO en Kern 8
‘Burendag’ georganiseerd. Bewoners
wilden hun centrum tonen.

titels in de juiste volgorde te noemen, zoals:
Dolfje Weerwolfje, Winnieh de Poeh, Puk
van de Petteflet. Beide kinderen zijn leerlingen van De Driemaster. Zij ontvingen van
de bibliothecaris een prijsje.
Evenals vorig jaar is deze ‘Burendag’ weer
geslaagd.

E

en treintje reed overdag van het zorgcentrum De Vleugels via het buurthuis
naar het eindpunt van het Asielzoekerscentrum. Velen lieten zich rijden en genoten
tijdens de rit van de zonnige zaterdagmiddag.
Bij de ingang van het centrum stond de
bibliobus (zie foto) geparkeerd. Aan de bus
had de bibliothecaris een lijn gespannen
met tien boekomslagen. Kinderen moesten
de titels raden. De winnaars zijn geworden
Emre Eltemur en Ersin Sarp. Zij wisten de
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E.H.R.

Activiteiten wijkkerk
Pius X
Midweekvieringen
Tijdens de september en oktobermaand
heeft pastor J. Berkhout de maandelijkse
midweekviering waargenomen voor pastor
H. Slot.
De parochianen waren verheugd dat pastor
Berkhout in de gelegenheid was om dit te
doen.
Inmiddels heeft pastor H. Slot zijn pelgrimage naar Santiago de Compostela volbracht en vanaf de novembermaand zal pastor Slot weer voorgaan in de maandelijkse
midweekviering. Na afloop is er een gezellige ontmoeting onder het genot van een
kopje koffie.

Kerstconcert
Op dinsdag 20 december verzorgt het jongerenkoor een kerstconcert in de Pius X
kerk aan de Blanckerhofweg. Kerk open
om 20.00 uur. Aanvang 20.15 uur.
Kerstnachtviering
In de kerstnacht wordt om 23.30 uur een
viering verzorgd door de jongeren. Voor de
overige vieringen wordt verwezen naar het
parochieboekje.
Opheffing jongerenkoor
Op zondag 8 januari 2012 ondersteunt het
jongerenkoor voor de laatste keer de viering in de Pius X kerk. Pastor H. Slot zal
voorgaan. Het jongerenkoor heft zich na
ruim 45 jaar op en daarmee is de Jongerenkerk Pius X opgehouden te bestaan.
E.H.R.

De volgende data zijn iedere tweede woensdag van de maand; woensdag 14 december.
In 2012 zijn de data: woensdag 11 januari;
woensdag 8 februari; woensdag 14 maart;
woensdag 11 april; woensdag 9 mei. U bent
van harte welkom. Voor nadere informatie
kunt u bellen naar tel. 511 04 97
Plaats:
Pius X kerk Blanckerhofweg
Aanvang: 10.00 uur
Namens de stuurgroep Pius X
Yvonne de Weerdt
www.buona-sera.nl

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

Teletekst pag. 329

Open dagelijks van 15-24 uur
Thuisbezorging tussen 17-23 uur
Fax 072-520 83 80
November 2011

23

Nieuws van De Driemaster
Kijkdozenproject
Met dertien andere basisscholen in Alkmaar
deed De Driemaster mee aan het kijkdozenproject ter gelegenheid van het 150jarig
bestaan van de 8 October Vereniging. Leerlingen van De Driemaster mochten met hun
kijkdozen een etalage vullen bij de HEMA
in de stad en bij bloembinderij van Assem.
Ongelukkigerwijs heeft al snel na de opstelling van één kijkdoos met tachtig keramieke kommen de verlijming door de hitte van
lampen losgelaten. Met één klap vielen
ruim zestig mokken tegen de etalageruit
stuk. De oortjes en de stukken porselein
lagen er pardoes bij. ’s Avonds is er nog
geprobeerd de oortjes te lijmen. Dit bleek
ondoenlijk.
De volgende dag hebben hulpouders de
scherven in de etalage bij elkaar geveegd en
er een velours doek over gedrapeerd. Provisorisch heeft men nog getracht tot een opstapeling te komen. Het project had als titel: tachtig koppen in een Tachtigjarige
Oorlog. Deze activiteit heeft het maar enkele uren gehouden.
Man bijt hond
Op vrijdag 4 november verscheen Rob Komen, kunstenaar en meester op de basisschool De Driemaster op televisie in de
uitzending van ‘Man bijt hond’ en toonde

zijn kijkdozen in zijn atelier. Hij legde in
het filmpje uit hoe je kijkdozen maakt met
behulp van spiegels. De NCRV riep de kijkers op om ook kijkdozen te gaan maken.
Deze worden op 3 maart 2012 in Hilversum
tentoongesteld.
Sinds september presenteert ‘Man bijt hond’ het begin van de uitzending in de vorm
van een virtuele kijkdoos. In dit filmpje zijn

stukjes uit het Nederlandse landschap te
zien, want ‘Man bijt hond’ komt al jaren
overal en kijkt bij de mensen naar binnen.
Zo komen ze langs de markt, komen ze
voorbij een dorp met een kerk, en ze komen
op de wallen.
En ondertussen komen ze de meest bijzondere mensen tegen. Nog altijd blijven ze
nieuwsgierig naar andermans verhaal. Daarom vragen ze u om ons een inkijkje in uw
leven te geven, door uw leven in een kijkdoos te stoppen en te laten zien. De mooiste
kijkdozen maken kans op een prijs en uw
kijkdoos wordt toegevoegd aan een speciale
‘Man bijt hond’-expositie op zaterdag 3
maart. Op de expositiedag kunt u uw kijkdoos inleveren.
Hoe doet u mee?
U kunt zich inschrijven door naar de website <www.manbijthond.nl> te gaan en te
klikken op de knop 'Aanmelden'. U komt
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tiedag. Op deze dag levert u uw kijkdoos
in. Ook houden zij u regelmatig op deze
pagina op de hoogte van tips om uw kijkdoos te verfraaien. Onze kijkdoosexpert
Rob Komen zal u daarbij helpen.

dan terecht op een pagina waar u een formulier dient in te vullen en op te sturen,
zodat zij weten dat u wilt meedoen. Ook
dient u een thema op te geven, oftewel:
welk stukje uit uw leven wilt u laten zien in
uw kijkdoos? U kunt bijvoorbeeld een kijkdoos maken over uw favoriete sport, uw
lievelingsmuziek, uw hobby's of uw omgeving. Na aanmelding ontvangt u van ‘Man
bijt Hond’ een uitnodiging voor de exposi-

Hopelijk heeft u dus ook zin om mee te
doen! Er hebben zich al diverse mensen
opgegeven. Er is een publieksprijs en vakjuryprijs. De winnende dozen gaan naar het
Beeld en Geluidmuseum. Wil je alle kennissen en vrienden ook informeren? Natuurlijk kunnen kinderen ook meedoen. Het
zou super zijn als we de grootste kijkdozententoonstelling van Nederland bij elkaar
zouden krijgen!
Kijk op <www.robkomen.nl>. Op
<www.uitzendinggemist.nl> staat de uitzending van ‘Man bijt hond’ van 4 november.
Rob Komen en E.H.R.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Els Ramaekers tel. 072-512 10 06
November 2011
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Ontwikkeling van de
Westrand weer
dichterbij
In sportcafé De Meent heeft wethouder
P. de Baat op 26 september 2011 een discussie gevoerd met veel belangengroepen
en met leden van de projectgroep
Westrand. Gesproken werd over het totale stedenbouwkundig programma van
eisen (SPVE) Westrand dat is goedgekeurd door het college van Burgemeester
en Wethouders Dit is een onderdeel van
de structuurvisie Westrand 2030.

V

oor het zuidelijk deel van de
Westrand is een programma van eisen
opgesteld. Hierin worden kaders uitgewerkt
zoals de financiën en een ruimtelijke planning met de provincie Noord-Holland. Gezien de economische omstandigheden
wordt de ontwikkeling gefaseerd ingezet.
Dan nemen de risico’s voor de gemeente af
en kan per stadium worden gekeken naar de
voortgang.

horeca. De eigenaar van de Wielervereniging Alcmaria Victrix zoekt een medegebruiker omdat hij de exploitatie niet rond
krijgt. In het Kegelhuis worden banen vervangen voor bowlingbanen en er komt een
kinderspelparadijs. De komst van een klimhal is nog onzeker. De wegen worden hiervoor aangepast.
Hierna lazen we in de Alkmaarsche Courant dat:
Het Consortium kan Sportplaza niet
waar maken
In een werkbijeenkomst met alle initiatiefnemers van Sportplaza en het Consortium,
die op een intentieverklaring van de gemeente Alkmaar hoopten, heeft wethouder
P. de Baat de twee plannen afgewezen.
De gemeente zegt dat er nog meer initiatiefnemers zijn dan het consortium en dat het
financiële risico voor de gemeente groot is
om de grond in één klap aan één partij over
te dragen.
Het gaat niet alleen om het gebied tussen de
randweg en de Olympiaweg. Ook Claus
Party House en de sportvelden horen er bij.
E.H.R.

Het is de bedoeling dat er veel sportaccommodaties komen, want Alkmaar wil Sportstad van het Jaar worden in 2013. Daarom
wordt sporthal de Meent opgeknapt en er
wordt aan sportfaciliteiten gedacht zoals
een wellness/sauna.
AZ krijgt het trainingscomplex aan de
Westrand van Alkmaar. Bij de velden van
de amateurclub AFC ’34 komt dit grote
complex van negen velden. De club blijft er
zelf ook spelen.
Het is de bedoeling dat ook het eerste team
van AZ op het nieuwe trainingscomplex
gaat trainen.
Verder komen er nieuwe accommodaties
van trampolinevereniging Triffis en
schermvereniging Holland Schermen en
26
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Strijd voor verblijf
Jossef op
De Driemaster
Basisschool De Driemaster is nog nooit
zoveel in de pers en media verschenen als
de laatste week van oktober. Het gaat
over hun leerling Jossef Kallid Abuzeynrea die met zijn moeder moet verhuizen
naar het Asielzoekerscentrum in Katwijk.

J

uf Marie-José van Leeuwen vindt het
schrijnend dat Jossef zo heen en weer
geslingerd wordt tussen de vele verhuizingen. Zij en de leerlingen van de klas van
Jossef spannen zich in om hem hier te laten
blijven. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) besloot dat hij vrijdag 21
oktober moest verhuizen naar het AZC Katwijk. Dat asielcentrum is primitief, elektriciteit ontbreekt, zodat de gewenning naar
het thuisland sneller kan gaan door de sobere omstandigheden. Hij moet er wachten tot
hij achttien jaar is. Dan volgt alsnog uitzetting.
De inzet van school blijft niet ongemerkt bij
de D’66- en PvdA fracties in Alkmaar. Zij
willen dat B en W zich inspant om zijn
moeder en hem hier in Alkmaar te houden.
De vraag of zij gevaar lopen in eigen land;

voor de moeder die uit Eritrea komt en hijzelf uit Sudan, wordt door de Integratie en
Nationalisatie Dienst bekeken. Zijn medeklasgenoten zoeken de media en RTV-NH
interviewt de leerlingen op het schoolplein.
De juf komt twee keer op televisie en in een
praatprogramma ‘Hollands Diep’.
Ouders halen intussen driehonderd handtekeningen op en in de rubriek ‘Lezers Schrijven’ van de Alkmaarsche Courant komen
ingezonden brieven dat ze vooral het jonge
kind hier moeten laten en rust moeten gunnen om zijn schooltijd af te maken.
Op 3 november 2011 kreeg hij twee weken
uitstel van zijn uitzetting. Na acht jaar in
Alkmaar gewoond te hebben krijgt hij 17
november te horen waar zijn toekomst ligt.
(redactie: inmiddels is op 17 november
besloten dat Jossef alsnog naar Katwijk
moet verhuizen)
E.H.R.
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
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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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Bekendheid Buurtbemiddeling groeit
Uit de jaarlijkse benchmark van het
Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV) blijkt dat buurtbemiddeling een stabiele factor is in
de aanpak van overlast door buren
en buurtgenoten. Het aantal organisaties dat buurtbemiddeling aanbiedt
groeit, net als het aantal zogenoemde
zelfmelders. Het oplossings percentage is onverminderd hoog: nog steeds
biedt buurtbemiddeling soelaas in
tweederde van de aangemelde zaken.

O

pvallend is dat het aantal bewoners dat zich zelfstandig voor bemiddeling aanmeldt (de zogenoemde
zelfmelders) groeit. Dit geldt ook voor.
Alkmaar. Het lijkt er op dat buurtbemiddeling steeds beter bekend raakt bij
de inwoners van onze stad. Ze zoeken
vaker zelfstandig naar een oplossing
voor hun problemen met de buren.

ten dat buurtbemiddeling aanbiedt gestaag, en is het inmiddels niet meer weg
te denken als middel om burenruzies te
helpen oplossen. In 2010 werd in 164
gemeenten Buurtbemiddeling aangeboden.
Aanmelding buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een initiatief van
de gemeente Alkmaar en wordt mede
gefinancierd door de woningcorporaties
Woonwaard, Van Alckmaer en Kennemer Wonen. Buurtbemiddeling is gratis
en toegankelijk voor alle inwoners van
Alkmaar. De uitvoering ligt in handen
van Stichting Welzijnsbevordering
Kern8. Voor aanmelding, informatie en
advies kunt u bellen met Nathalie Peters, 06-243 681 53 of mailen naar
<buurtbemiddeling@kern8.nl>
(Gelezen in de stadskrant van 26 oktober 2011)

Buurtbemiddeling stabiele factor
Vijftien jaar geleden werd buurtbemiddeling voor het eerst in Nederland ingezet. Sindsdien groeit het aantal gemeen-

Dichtbij……het verst!

Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
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Bouw– en andere activiteiten in onze wijk
Bouwplan Hoevervaart
De eengezinswoningen kunnen hier
elk ogenblik opgeleverd worden. De
appartementen waarschijnlijk in
januari 2012. Wanneer begonnen
wordt met het derde complex is nog
onbekend. Geruchten circuleren dat
reeds 60% verkocht is, zo lang zal
het niet meer duren.

Medisch Centrum De Hoef
Vrijdag 18 november verscheen op
het bouwterrein een kolossaal gevaarte dat op het eerste gezicht er uit zag
als een heimachine. Uit navraag bleek
dat hier niet geheid of geboord gaat
worden, maar gedrukt. De paal
wordt met een gewicht er bovenop
door heel hoge trillingen de grond in
gedrukt
De Alkenhorst
Inmiddels vordert de bouw van
zorgappartementen complex ‘De
Alkenhorst’ achter De Vleugels. De
eerste verdiepingen zijn al duidelijk
te onderscheiden aan de kant van
‘Résidence Hoevervaart’. Het lijkt
er momenteel op dat het wijksteunpunt pas gaat volgen na voltooiing
van de 37 appartementen.
Project Hoefplan
De planning voor de werkzaamheden zijn als volgt:
Januari 2012: communicatie naar
de buurt i.v.m. de fasering en planning van de werkzaamheden.
Februari 2012: het werk aan de
ontkoppeling gaat beginnen.
November 2011
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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
<adverteren@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

€
€
€
€

180,90,60,45,-

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: tel.567 30 00
Hertog Albrechtweg 5A, Alkmaar-Noord
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: DNO, Jan de Heemstraat 7, tel. 514
29 86, e-mail: <info@stichtingdno.nl> website:
<www.stichtingdno.nl>
Hospice: Blankerhof 13, tel: 514 23 00
Huisartsenpost Alkmaar: tel. 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>
Buurtbemiddeling: buurtbemiddeling@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.
Gebiedsbeheerder: Voor info betreffende de
openbare buitenruimtes kunt u bellen naar het
Klant Contact Centrum (KCC) tel. 14 072 of
de wijkmeester
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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