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Beste buurtbewoners
‘Geestmolen’

van

De

Hoef

het Wijksteunpunt van onderaf georganiseerd wordt. We houden u op de hoogte.

We kijken terug op een geslaagde Algemene Leden Vergadering van 17 april 2012.
Hoewel er jammer genoeg maar een kleine
groep van geïnteresseerde wijkbewoners
aanwezig was, werd veel informatie gegeven door het bestuur en andere vrijwilligers, werden veel vragen beantwoord en
ging iedereen tevreden naar huis. Verderop
in ons blad vindt u een uitgebreid verslag
van de bijeenkomst.

Red het buurthuis
Op 19 april 2012 was ons bestuur uitgenodigd voor een bijeenkomst in de Blauwe
Boom aan de Mondriaanstraat (De HoefZO)
over de ‘toekomst van Buurthuis en Wijksteunpunt Alkmaar West’. Het Servicepunt
zal het Buurthuis Alkmaar West blijven
beheren tot het einde van 2012. Daarna
moet/kan de wijk in principe het beheer zelf
overnemen volgens het zogenaamde
‘trustmodel’ (bewonersonderneming). Het
Adviesbureau Bewonersorganisaties
(Kern8) beschreef voor ons hoe buurthuis
Het Ambacht nu een bestuur van wijkbewoners heeft dat de schouders er onder zet om
het buurthuis zelfstandig voort te zetten.
Aan het eind van de avond werd een
‘initiatiefgroep’ opgericht om het Buurthuis
Alkmaar West te laten voortbestaan naast
toekomstige Wijksteunpunt De Alkenhorst.

Adverteerders
Ook deze keer mogen we weer twee nieuwe
adverteerders verwelkomen, namelijk:
Tandarts & Mondhygiënistenpraktijk De
Hoef. Gelegen net iets buiten ons werkgebied op de hoek van de Aert de Gelderlaan
en de Troostlaan. Ook Medisch Centrum
Beter van Bas van Pelt die zich binnenkort
gaat vestigen op de tweede verdieping van
Medisch Centrum De Hoef. Elders in deze
uitgave vindt u twee advertorials om meer
hierover te weten te komen.
Klankbordgroep De Alkenhorst
Afgelopen 14 mei waren we weer aanwezig
op een bijeenkomst om de verdere invulling
van ons toekomstige Wijksteunpunt te bespreken. Eerder, tijdens het voorzittersoverleg West van 24 april heb ik geprobeerd het
Wijksteunpunt te promoten. Jammer genoeg voelen veel wijken in Alkmaar-West
zich hierbij niet erg betrokken. Veel wijkorganisaties hebben al een vaste locatie. Bovendien zijn ze gewend dat Kern8 de activiteiten organiseert. Nu verwachten het Servicepunt voor Welzijn en Cultuur
(beheerder van de meeste buurthuizen) en
Wonen Plus (de voornaamste vaste huurder
in het Wijksteunpunt) dat de invulling van
6

Zonnekracht
Op woensdag 9 mei 2012 waren we weer
terug op dezelfde locatie, deze keer voor
een presentatie over zonne-energie. Bewoners van De Hoef Zuid (plus Westerweg en
Oranjepark) zijn een zonnepanelenactie
gestart onder leiding van buurtbewoner Richard Bertrand. We hoorden vertegenwoor-
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digers van de gemeente en het bedrijfsleven
de techniek en mogelijkheden beschrijven.
De kosten van zonnepanelen gaat met de
dag omlaag (er is zelfs een mogelijkheid dat
de BTW verlaagd gaat worden naar 6 procent), en er zijn aanbiedingen voor subsidies en gunstige leningen. Op mijn vraag of
Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ zich
ook bij deze actie zou kunnen aansluiten
werd positief gereageerd. Wij moeten wel
zelf de PR en het bijeenbrengen van geïnteresseerde wijkbewoners regelen. De redactie van De Geestmolen heeft deze taak op
zich genomen.
Wilt u mee doen met deze actie om te investeren in een zonnepanelensysteem, laat
ons dan via <redactie@geestmolen.nl> uw
naam, adres en e-mailadres weten. Voorlopig bindt u zich nergens aan, op bladzijde
21 ziet u precies de stappen die ondernomen
gaan worden.
Informatieborden
Intussen zijn de reeds eerder aangekondigde
informatieborden aan de speeltuintjes nabij
de Honthorstlaan en de Willem Hedastraat
geplaatst en ingevuld. Omdat ze zo klein
zijn is er nog weinig plaats voor nieuws
buiten dat van de redactie zelf. Daar komt
spoedig verandering in. Ons is twee nieuwe
borden toegezegd met twee keer de oppervlakte van de huidige borden. Dan zal er
ook meer plaats zijn voor berichten van
andere non-commerciële organisaties binnen onze wijk.
Website: <www.geestmolen.nl>
De website wordt door webmaster Piet Aay
regelmatig voorzien van nieuwtjes over
onze wijk. Ook vindt u daar elke paar weken een nieuwe stelling waar u op kunt reageren.
Hoewel het aan bezoekers van de website
niet ontbreekt (ruim 3000 hits per maand)
zouden we graag zien dat er meer deel werd
genomen aan onze enquêtes.
Een fijne zomer gewenst.
Martien de Bruijn
Mei 2012

Buurtagenda
Sponsorloop
Driemaster
Vrijdagmiddag 8 juni

Rabo
Fietssponsortocht
Zaterdag 9 juni

Nationale
Buitenspeeldag
Woensdag 13 juni
Van 14 tot 16 uur

Gast-avondmaaldienst
Mormonenkerk
Zondag 17 en 24 juni
van 12 tot 13 uur

De Hoefmarkt
Zondag 17 juni

Limerick

Boet van Heugten
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Verkeer en Veiligheid
De leden hebben op onze ledenvergadering van 17 april verschillende vragen
gesteld aan het Buurtoverleg met betrekking tot de veiligheid in en om onze
buurt. Het betreft hier overlast van ongebruikte bushokjes aan de Aert de Gelderlaan, het tegen het verkeer inrijden in
de Jan de Heemstraat en graffiti op de
flat langs het spoor van de De Vliegerstraat.

A

angegeven is dat de bushokjes aan de
Aert de Gelderlaan, die buiten gebruik
zijn, gebruikt worden door zwervers en
hangjongeren die ook in de bushokjes plassen. De vraag is gesteld of de bushokjes,
die niet meer gebruikt worden, verwijderd
kunnen worden. De bushokjes worden gebruikt als ontmoetingsplaats voor zwervers
die hier een plek zien om droog op een
bankje elkaar te ontmoeten. Uiteraard ook
met hun natje en droogje en alles wat daarbij hoort en wat geleid heeft tot de overlastklacht. Het Buurtoverleg heeft het probleem aangekaart bij de gebiedsbeheerder
van de gemeente. De vraag is opgepakt
door de wijkmeester die aangeeft dat de
opdracht om de bushokjes te verwijderen
bij de aannemer ligt en er (nog) geen exact
moment bekend is. Begin mei zijn de bushokjes verwijderd en verhuisd naar de Van
de Veldelaan en de Troostlaan.
Geconstateerd is dat het eenrichtingsverkeer in de Jan de Heemstraat massaal wordt
overtreden door auto’s wat leidt tot gevaarlijke situaties op de hoek Jan de Heemstraat
- Bloemaertlaan. Al eerder hebben buurtbewoners deze klacht geuit. De wijkagent is
daarom nogmaals gevraagd of hier handhavend tegen opgetreden kan worden. Onze
wijkagent heeft laten weten zich bewust te
zijn van de situatie maar dat het aan midde8

len ontbreekt voor structurele inzet op dit
probleem. Hij geeft aan naar alternatieven
te zoeken voor inzet maar kan in deze niets
beloven en kan daarom ook geen termijn
afgeven wanneer de inzet er kan komen. Hij
doet zijn best en hoopt dat de extra inzet zo
snel mogelijk geregeld kan worden zodat
het probleem aangepakt kan worden. Aangegeven is dat een deel van de automobilisten die tegen het verkeer inrijdt, hoogstwaarschijnlijk in onze wijk woont. Het
Buurtoverleg wil aan alle bewoners van de
Jan de Heemstraat en zijstraten vragen zich
aan het eenrichtingsverkeer voor auto’s te
houden tussen de Bloemaertlaan en de Willem Hedastraat.
Ter sprake kwam ook de graffiti van letters
en afbeeldingen op de houten balustrade
boven de parkeergarage van de hoogste flat
van het Heemhof. Het gaat hier om het flatgebouw langs het spoor aan de De Vliegerstraat. Tijdens de vergadering werd al naar
voren gebracht dat de VvE het beste contact
op kan nemen met de gemeente. Ook is
vanuit het buurtoverleg aangegeven dat
gedacht kan worden aan ontmoediging door
de toegang achter de flat lastiger te maken
of door plaatsing van bosschages waardoor
de balustrade ‘uit het zicht’ raakt en dus niet
meer interessant is voor graffitispuiters. Het
buurtoverleg heeft ook dit probleem voorgelegd aan de gemeente die via de wijkmeester aangegeven heeft dat dit in principe
een aandachtspunt voor de VvE van de De
Vliegerstraat is. De VvE kan ook aangifte
doen via internet. Volgens de wijkmeester
is de VvE van deze procedures op de hoogte. Omdat het gebouw geen eigendom van
de gemeente is, is het aan de VvE van het
Heemhof om de graffiti te laten verwijderen. Hopelijk kunnen er in overleg afdoende
maatregelen getroffen worden om de balustrade graffiti vrij te houden.
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Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer en Veiligheid

Molendag 2012
Zaterdag 12 mei was het weer Nationale
Molendag. Natuurlijk was ook watermolen de Geestmolen open voor publiek. Bij
het redelijk mooie weer genoten zo’n 250
bezoekers van de draaiende wieken en de
bedrijvigheid binnen.

V

an jong tot oud was er iets te beleven.
Vooral de kids genoten van het
springkussen, de limonadekoe en niet te
vergeten de schminkhoek!
Op het terrasje kon een kopje koffie of thee
met koekje worden genuttigd, terwijl de
molenaars hun interessante verhaal over de
molen konden vertellen.
Het was een succesvolle dag met medewerking van diverse vrijwilligers.
Coby Heinis
De Feestmolen

Rabo
Fietssponsortocht
Zaterdag 9 juni
Binnenkort staat het weer voor de deur:
De Rabofietssponsortocht. Op zaterdag 9
juni fietsen we weer circa 30 km. door
het mooie landschap van Noord Kennemerland.

T

ien deelnemers kunnen daarmee € 300
verdienen om de clubkas te spekken.
En voor het team dat het origineelst in
oranje gekleed gaat wordt het bedrag verdubbeld! Dit in verband met de wedstrijd
Nederland-Denemarken die ’s avonds gespeeld wordt.
Maar eigenlijk is het vooral een gezellige
activiteit. Iedereen kan meefietsen. Want
ook hier geldt: Hoe meer zielen hoe meer
vreugd!
We starten om half 10 vanaf het nieuwe
Rabokantoor aan de Robonsbosweg 5.
Opgeven kan tot uiterlijk 6 juni bij
<Feestmolen@tiscali.nl>
Renate Heijstra
De Feestmolen

Mei 2012

9

10

Mei 2012

Verslag Algemene Leden Vergadering van Buurtoverleg De
Hoef ‘Geestmolen’ op 17 april 2012, in de Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur. Hij verwelkomt de aanwezige leden en
noemt en dankt de afwezige acht leden voor hun afberichten. De voorzitter bedankt de aanwezige kerkleden voor hun gastvrijheid. Hij introduceert mevrouw/zuster Ida Dieduksman
die een korte inleiding geeft over deze ‘Mormonen’ kerk.
De voorzitter stelt het bestuur voor: penningmeester (Rens) L.N.J. Kleverlaan, secretaris
Susanna E. Kropf en zichzelf, Martien J. de Bruijn. Voor een geluidsopname vraagt hij aanwezigen toestemming. Dit vergemakkelijkt voor de secretaris de verslaglegging. Nadat
niemand bezwaar maakt wordt met het opnemen van de ALV begonnen.
2. Mededelingen
De voorzitter vraagt permissie voor het continueren van de gebruikelijke stemming via acclamatie (handopsteking), in plaats van - op aanvraag - via hoofdelijke stemming met briefjes. Niemand heeft bezwaar tegen deze wijze van stemming bij acclamatie en wordt ze unaniem aangenomen.

3. Goedkeuring vorige Notulen (ALV 28 april 2011)
Nadat drie eerder ontvangen correcties zijn genoemd, werden de notulen goedgekeurd.
4.

Benoeming (nieuwe) bestuursleden

Jaarverslag voorzitter (Bestuurszaken)
In opdracht van de ALV van april 2011 werd aan alle vier ex bestuursleden een kaart en
wijnpakket aangeboden voor het vele werk wat ze gedaan hebben. Op dat van de ex secretaris na, werden alle bestuursarchieven aan het huidige bestuur overgedragen.
Een tweede opdracht van deze ALV was om het bezwaarschrift regenwater ontkoppeling,
op onderdelen, weer bij de gemeente aan te kaarten. Na contacten met alle politieke partijen
volgde inspraak in hun fractieberaden, resulterend in vragen aan B & W, die wethouder de
heer J.P. Nagengast (Duurzaamheid) opdroegen hier iets aan te doen. Deze liet in 2011 een
enquête organiseren die qua vraagstelling gunstig uit moest vallen voor de gemeente maar
ook aangaf dat bewoners minder achter het bezwaarschrift stonden dan onze eigen/eerdere
enquête uitwees. Na een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) gaan de plannen
bijna ongewijzigd door, tenzij een kostbare rechtsgang volgt.
Alle voorzitters van buurtverenigingen uit de wijken in Alkmaar West nemen enige keren
per jaar, onder leiding van wijkcoördinator mevrouw Ellen de Man, hieraan deel. Er valt
veel van elkaar te leren zoals bijvoorbeeld een enquêtecommissie, de promotie van duurzaamheid (zonne-energie) en stratenvertegenwoordigers.
Mei 2012

11

Dezelfde groep komt ook bijeen om wijkbewoners, ter verbetering van hun woonomgeving,
te stimuleren buurtprojecten aan te vragen (Budget Bewonersinitiatieven). Voorbeelden:
beeldje aan de Honthorstlaan, vissteiger langs de Hoevervaart, wijk infoborden en springkussen op Molendag. Onze voorzitter heeft ook zitting in Adviesgroep Wijksteunpunt De
Alkenhorst. Het team buigt zich over de invulling van het Wijksteunpunt in aanbouw achter
De Vleugels. Samen met de penningmeester neemt hij ook deel aan de Adviesgroep vernieuwing Winkelcentrum De Hoef.
Het bestuur heeft zich afgelopen maanden ook gebogen over een Grensgeschil met stichting
De Hoef ZO! Het betwiste gebied ligt tussen de Terborchlaan en de Jongkindlaan (noord)
in. Ongeveer drie jaar geleden werd dit gebied - ongevraagd - door de gemeente toegewezen aan de toen pas opgerichte stichting De Hoef ZO!. Het Geestmolen bestuur voerde
reeds een gesprek met de gemeente hierover. Herbenoemingen van onze wijkgrenzen en
daarmee wijzigingen van de Statuten uit 1995, zijn noodzakelijk.
Benoeming (nieuwe) bestuursleden
Statutair gezien behoeven de penningmeester en de secretaris niet jaarlijks te worden gekozen, dus blijven zij in functie. De voorzitter dient wèl elk jaar te worden gekozen waardoor
de vraag is of iemand zijn functie wil overnemen. Niemand biedt zich aan en wordt Martien
J. de Bruijn unaniem gekozen als voorzitter in het komende jaar. Tegelijkertijd doet hij een
oproep voor aanvullende bestuursleden en vrijwilligers binnen de werkgroepen.
5. Wijzigingen Statuten en Huishoudelijk Reglement
Terugkomend op de achterkant van de agenda/uitnodiging voor deze ALV vraagt de voorzitter om stemming van alle zeven wijzigingen in één keer en of er nog vragen zijn over dit
onderwerp. Een aanwezig lid vraagt naar het doel van deze wijzigingen, waarop het antwoord is dat in de huidige Statuten er onduidelijkheid bestaat over de grenzen van ons
werkterrein. Dit betekent dat Geestmolen leden uit de Résidence Hoevervaart, De Alkenhorst en ook bewoners uit vier nieuwe straten in plan Hoevervaart, over zaken nu niet mee
zouden mogen stemmen. Daarom is het verzoek om in het hele gebied duidelijker wijkgrenzen aan te geven, waarmee aanwezigen unaniem akkoord gaan. Een notarisgang volgt later.
6. Verslag financiën
De penningmeester licht het uitgedeelde jaarverslag toe met op de achterkant verklaringen
en beantwoordt vragen. Het gaat om het verslag 2011. Er werd minder uitgegeven aan kopieer-/secretariaatskosten dan begroot, maar het aantal betalende leden liep terug na het moeilijke afgelopen jaar. Vervolgens licht de penningmeester de begroting 2012 toe. Van de
gemeente ontvingen we over 2011 en 2012 de aangevraagde subsidies, waarmee we erg
content zijn om van buurtblad De Geestmolen te kunnen voortzetten. Aanwezigen geven
hun akkoord voor de begroting.
De leden van de kascommissie verlenen decharge aan beide penningmeesters uit 2011. De
leden voor 2012 zijn de dames Coby Heinis en Dieuwke Wetsema, met als reserve de heer
C.J. Massing. De contributie 2013 wordt weer vastgesteld op € 7,50 per jaar.
7.

Voortgang/Verslagen Werkgroepen, Projectgroepen

Werkgroep Feestmolen
Coby Heinis leest haar Feestmolen verslag voor: De werkgroepleden zijn Esther Kuiper,
Renate Heijstra en Dieuwke Wetstra. Vanwege bestuursproblemen stonden feestelijkheden
12
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Van Ostadelaan 282
1816 JH Alkmaar
Tel: 072072-512 54 34
Fax 072072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl

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
Mei 2012
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het afgelopen jaar op een laag pitje. Er was geen nieuwjaarsreceptie 2011 voor vrijwilligers
van alle werkgroepen, geen medewerking aan Molendag en Monumentendag. Wel werd op
1 juni meegedaan aan de Buitenspeeldag en op 11 juni 2011 aan de Rabo fiets sponsortocht,
waardoor € 300 voor de Geestmolen kas bij elkaar werd gefietst.
Werkgroep Public Relations
Dit verslag van John Does wordt gelezen door de secretaris: Al jaren werken met veel plezier in hetzelfde redactieteam Martien J. de Bruijn, John Does en Susanna E. Kropf. De
distributie vrijwilligers zijn, ook al jaren, Rens Kleverlaan, Koos Euser, Corine en Peter de
Man, John Does en Susanna E. Kropf. Sinds kort hebben twee nieuwe vrijwilligers zich
aangemeld: Jan Louter en Jan le Loux. Na tegengeluiden rond brievenbussen met NEENEE stickers om De Geestmolen hier niet te distribueren, hebben we een onderzoek ingesteld. Slechts één persoon reageerde hierop negatief. Daarom ontvangen alle andere bewoners in de toekomst wèl het blad, tenzij lezers anderszins aangeven. Alle nieuwe adverteerders worden genoemd. Vanwege nieuwbouw in plan Hoevervaart, complex De Alkenhorst
en het nieuwe NEE-NEE sticker beleid, moet de oplage flink worden verhoogd.
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
Rens Kleverlaan laat de onderstaande projecten uit verschillende werkgroepen passeren:
Aan de oostkant van de Terbochlaanbrug was na aanleg van de rotonde het zebrapad weinig
zichtbaar. Ter verbetering plaatste de gemeente twee borden als beschermde voetgangersoversteek. Per mei 2012 gaat voor de ontkoppeling het oudere deel van de wijk op de
schop. Groen, straten en trottoirs worden heringedeeld om regenwater via gescheiden rioleringssystemen, beter op te vangen.

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
Nordic walking en Sportief wandel trainingen.

Bolweg
Auto-, motor-, en
aanhangwagenopleiding
Terborchlaan 11-13
1816 LA Alkmaar
072-512 06 07
www.bolweg.nl
14

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
Mei 2012

Het eenrichtingsverkeer in de Jan de Heemstraat wordt hier slecht gehandhaafd. Vanuit de
leden rijst de vraag of na alle nieuwbouw, de uitritten en parkeerplaatsen in deze smalle
straat nog wel voldoen?
Een aanwezige vraagt zich af of de ongebruikte bushaltes ‘Winkelcentrum De Hoef’, Aert
de Gelderlaan, verwijderd kunnen worden want ze dienen nu als onderdak voor zwervers.
Actie volgt.
Werkgroep Speelvoorzieningen
Botbouw legt de speelvoorziening Pieter Claeszpad/plan Hoevervaart eerder aan, zonder te
wachten op woningbouw 2e fase.
Werkgroep Bedrijven en Wonen
Medisch Centrum De Hoef is in aanbouw met vier toegestane bouwlagen. Op de bovenste
etages volgen kantoren (Het Heem). Het Heem zal voorlopig blijven in de Jan de Heemstraat. Mogelijke overlast melden bij het Buurtoverleg.
Voor uitvoering 2e fase nieuwbouw Plan Hoevervaart wacht Botbouw eerst op voldoende
woningverkoop.
De buurthuisfunctie van De Alkenhorst zal mogelijk gevolgen hebben voor Buurthuis Alkmaar West.
Verbouwing in crisistijden van Winkelcentrum De Hoef veroorzaakt wijzigingen: géén
verdiepte parkeer garage en uitbreiding voorkant winkels. Knelpunten: milieustraat, kiosken, groencompensatie en kramen.
Het ex Horizon college aan de Bergerweg/van Oostsanenkade wordt omgebouwd tot studentenhuisvesting.
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Nieuwe locaties zijbelading vuilnisrolemmers laagbouw zijn vastgesteld maar leveren soms
problemen op.
De inloop voor het ‘Voorontwerp bestemmingsplan Alkmaar ZW’ op 17 april 2012 in De
Vrijheidskerk toonde dertig verouderde bestemmingplannen die in één bestemmingsplan
zijn gegoten. Voor onze wijk lijken er geen ingrijpende wijzigingen te zijn.
Werkgroep Groen
De voorzitter verslaat werkgroep Groen die bestaat uit Rens Kleverlaan, Susanna Kropf en
zichzelf.
Een aantal te kappen bomen rond de rotonde konden toch worden gered. Verder werden
vier nieuwe bomen aangeplant en drie iepen werden van elders ingebracht.
Na de oorspronkelijke kap en verplanting van bomen rond De Alkenhorst, moesten nog drie
bomen worden gekapt voor de aanleg van een parkeerterrein.
Vanwege de beperkte uitbreiding van het winkelcentrum De Hoef worden de bomen in de
wandelzone en op het parkeerterrein hopelijk behouden. Wel worden voor uitbreiding van
AH en Vomar bomen geveld.
Tijdens de herinrichting van het parkje zijn twee bomen vergunningloos gekapt. Dit was
een fout die werd hersteld met de aanplant van twee kastanje boompjes.
Rond de nieuwbouw van de eerste fase Plan Hoevervaart zijn tien berkenboompjes geplant
afgelopen voorjaar. Over de kale oostelijke Hoevervaart oever blijft qua beplanting onduidelijkheid bij gemeente en Hoogheemraadschap.
Als voorbereiding op de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Hoevervaart werd
hier in februari 2012 rigoureus gekapt en omgewoeld. In een brief vroeg het Buurtoverleg
de gemeente uitleg over nut en noodzaak van ontgroende oevers. Tijdens een inloop op 3
april volgde duidelijker uitleg over Waterplan Alkmaar. Wij bedongen inspraak bij een deel
van de oever invulling.
Langs de Frits Conijnlaan en het tunneltje zijn vijftien jonge Zilverlinden geplant.
Inmiddels zijn voor het Regenwater ontkoppeling project, naast de officiële 42 bomen ook
nog eens zeven bomen geveld aan de Bloemaertlaan (noord). Tevens werden na een storm
zeven te verplanten bomen aan de Honthorstlaan gekapt.

8. Rondvraag
Een aanwezige vraagt of er iets te doen is tegen de graffiti aan de achterkant van het appartementen complex aan de De Vliegerstraat, langs de spoorlijn. Na suggesties als het aanbrengen van struiken, klimplanten, schutting en camera’s, zal het bestuur dit opnemen met
de gemeente.

9. Sluiting
De secretaris biedt mevrouw Ida Dieduksman, als dank voor de geboden gastvrijheid in de
kerk, een potplant aan. De voorzitter bedankt nogmaals de kerkleden voor het ter beschikking stellen van de zaal en de aanwezige Geestmolen leden voor hun komst en deelname.
Om 21.20 uur sluiting ALV.
Susanna E. Kropf
secretaris
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Molenwiekje

Van de penningmeester

1887 – 2012
ESPERANTO
125 jaar
Informatie:

Namens het hele bestuur willen we onze
hartelijke dank uitbrengen voor de steun
vanuit de leden oplopend tot wel € 45 per
lid! Ook de nieuwe leden heten we van
harte welkom.

www.esperanto-info.nl
of: 072-5 33 23 44.

W

e zijn blij dat de vereniging weer
groeit. Belangrijk is vooruit te kijken. We zijn verheugd dat zelfs in deze
tijden van economische crisis, de leden de
vereniging steunen met gulle giften. Vanuit
het bestuur zullen we er alles aan doen de
leefbaarheid van de buurt te bevorderen en
uw belangen met raad en daad te behartigen. Ondersteuning door uitbreiding van
werkgroepen of het bestuur is uiteraard welkom. Als u iets voor de buurt wil doen door
deelname hierin zouden we dat zeer op prijs
stellen. Bestuurservaring is niet vereist.
Rens Kleverlaan
penningmeester

Neemt uw kind ook deel aan de Buitenspeeldag? Op 13 juni van 14 tot 16 uur
rond het speeltuintje (Willem Hedastraat)

Tandarts & Mondhygiënistenpraktijk de Hoef
Tandarts en Mondhygiënistenpraktijk de Hoef gaat voor een gezonde en aantrekkelijke lach en biedt de kwaliteit die u van een
professionele praktijk kunt verwachten.
Iedereen die zijn of haar gebit goed wil onderhouden, gezonder of
mooier wil maken is welkom!
Wij kennen geen wachtlijst en zijn toegankelijk voor mensen in
een rolstoel.
Troostlaan 1
1816 NH Alkmaar
tel: 072-520 00 88
Voor meer informatie
Kijk op:

www.praktijkdehoef.nl
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Kerk van Jezus
Christus
van de Heiligen der
Laatste Dagen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van 17 april 2012 heeft Ida Dieduksman
de leden van het Buurtoverleg een korte
uitleg gegeven over de gemeenschap De
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen. Deze kerk is in de
volksmond beter bekend onder de bijnaam ‘Mormonenkerk’.

aan de Emmastraat, later aan de De Vliegerstraat en nu in een mooi gebouw aan de
Jan de Heemstraat. Deze kerk is in 1997
gebouwd. Men gaat binnen de gemeenschap uit van hedendaagse profeten van
Jezus Christus. Dopen gebeurt door volledige onderdompeling. De gemeenschap groeit
hard: er zijn momenteel wereldwijd circa
50.000 zendelingen en er komt gemiddeld
één kerk per week bij. De huisregels zijn:

D

e gemeenschap is in 1830 in Amerika
opgericht door zes broeders. Mannen
worden broeders genoemd en vrouwen zusters. De kerk kent al een langere geschiedenis in Alkmaar: eerst was men gevestigd
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Mei 2012

geen alcohol, geen tabak, geen cafeïne en
geen theïne.
Het multifunctionele gebouw kent een kapel
annex (dans)zaal voor algemeen gebruik
waarvan het achterste gedeelte door schuifwanden gescheiden kan worden. Daarnaast
zijn er verschillende leslokalen die ook voor
andere doeleinden gebruikt kunnen worden
en is er een eenvoudige keuken. De circa
120 leden komen voornamelijk uit Hoorn,
Castricum en Alkmaar. Elke week bezoeken
circa zestig leden, van alle leeftijden, de
kerk. Toespraken tijdens de dienst worden
gegeven door de leden zelf wat ook geldt
voor de gebeden. De kerk staat onder leiding van het Presidium dat bestaat uit een
president en twee raadgevers. De president
wordt benoemd en is in functie totdat hij
ontheven wordt en een andere taak krijgt.
De zusters hebben een eigen organisatie:
Zusters Hulp Vereniging.
Tot slot is een ieder van harte welkom op de
avondmaalsdiensten van 12.00 tot 13.00 op

zondag 17 juni en 24 juni in de kerk aan de
Jan de Heemstraat 10. Deze dienst zal speciaal op de gasten worden afgestemd.
Wilt u meer weten over de gemeenschap
bezoek dan de officiële website
<www.lds.org>.
‘lds’ staat hier voor ‘Latter-day Saints’, wat
betekent ‘Heiligen der Laatste Dagen’.
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Rens Kleverlaan
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Weenixhof
Rond 22 februari werden de ruiten van de
achterkant van de drie trappenhallen - uitsluitend aan de zuidkant - van het Weenixhof, in opdracht van Woonwaard dichtgekit.
Winkelcentrum De Hoef
- Op 28 februari botste rond lunchtijd een
fietser op de zijkant van een personen auto
langs de Terborchlaan, bij de zij uitrit ter
hoogte van Albert Heijn. De fietser werd
door een ambulance - zonder veel haast afgevoerd.
- Op 29 februari liep een klein gezelschap
met verklede jonge vrouwen afgebeeld met
een boot op wielen, en een cameravrouw, in
het winkelcentrum. Het bleek om een reclameproject te gaan.
Kappen/snoeien
- Na de ongeremde kap-, rooi- en snoeiwerkzaamheden langs de in februari 2012 ontgroende - Hoevervaart, voor de aanleg
van natuurvriendelijke oevers, werden er
veel klachten ontvangen. Ook het Buurtoverleg reageerde. Op 26/3/2012 hebben
Animo, de gemeente en het hoogheemraadschap afspraken gemaakt om in de toekomst dergelijke ondoordachte acties te
voorkomen, respectievelijk beter te communiceren.
- Eind februari werd langs de spoorsloot
gesnoeid. Begin maart werd begonnen met
de voorbereiding van de regenwater ontkoppeling. Vele bomen werden gekapt
(sommige straten werden compleet ontboomt) in de Tethart Haagstraat, de
Weissenbruchstraat, de Bloemaertlaan en
de Honthorstlaan. Op 1 mei 2012 ging de
eerste schop de grond in en zal het totale
project één jaar in beslag nemen, waarbij
20

telkens andere straten worden opengebroken.
Landelijke partij
Begin maart ontving de redactie een telefoontje van de heer Arjan Gelder, Weissenbruchstraat 16. Deze wijkgenoot blijkt de
voorzitter/woordvoerder te zijn van de landelijke politieke partij: Volkspartij Nederland, inmiddels geheten Wil.Nu. Onbekend
is of de partij ook meedoet aan de landelijke
verkiezingen op 12 september 2012.
Rotonde
Eind maart 2012 werd aan de Noordoost
kant van de nieuwe rotonde een informatiebord geplaatst met gegevens over de molenvijzel/wormschroef, geïnitieerd door ex
wijkbeheerder groen/grijs, de heer Will
Wokke.
Hondenlosloopgebieden
Na de meldingen van hondenpoep overlast
in De Geestmolen van februari volgde de
Stadskrant oproep van 11 april 2012 om zo
nodig te bellen voor de poepzuiger.
Woningkrant
Per 1 juli verdwijnt de fysieke Woningkrant. Daarna alleen via <www.svnk.nl>.
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Witte voetjes
Op 29 maart werd in De Hoef de anti inbraakactie ‘Witte voetjes’ gelanceerd. De
actie onder leiding van wethouder de heer
Martin L. Hagen, was gericht tegen bewoners die tijdens hun afwezigheid moeiteloos inbrekers riskeren door ramen en deuren wijd open te laten staan. Om hierop te
attenderen deponeerde hij kunststof witte
voetjes door openstaande ramen en deuren.
Afschaffing gemeentelijke wijkkranten
Vanwege de toegeslagen bezuinigingen bij
de gemeente worden de gedifferentieerde
wijkkranten/nieuwsbrieven per wijk die tot
in 2012 enige keren per jaar werden gedistribueerd onder ‘Wij de Wijk, buurtgericht
samenwerken’, niet langer meer uitgegeven.

buitenlandse vrachtauto waarvan de lading
bouwmaterialen met platen tempex in brand
vloog.
Regio Hoofdkantoor Rabo
Op de frisse zondag 15 april werd het nieuwe regio hoofdkantoor van de Rabo bank
aan de Robonsbosweg, uitbundig geopend.
Met buiten op het plein veel entertainment,
eet en drink stalletjes met lokale producten,
milieu besparende acties en binnenin een
kijkje en presentatie in het duurzame gebouw, was het een bijzonder gezellige
drukte.

Kinderevenement
De kinderkermis langs de Hoevervaart op
de hoogte van het winkelcentrum van eind

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
maart/begin april was een leuke afwisseling, ook voor (groot)ouders
Branden
- Het Noordhollands Dagblad van 7 april
maakt melding van een ‘Aanhouding na
brand in hennepkwekerij’. Nadat een dag
eerder brand uitbrak werd een persoon aangehouden in het woonwagenparkje aan de
Mondriaanstraat. De politie ontving hier een
tumultueus welkom.
- Een paar weken later was het in dezelfde
straat weer raak. Deze keer ging het om een
Mei 2012

Wij doen ook:
Epileren
Ontharen dmv Harsen of Suikeren
Verven wimpers / wenkbrauwen
div. Gezichtsbehandelingen
make-up

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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Bestemmingsplan Alkmaar ZW
Op dinsdagavond 17 april - enige uren vóór
de ALV van ons Buurtoverleg - werd in de
Vrijheidskerk een inloop georganiseerd
over het voorontwerp bestemmingsplan
Alkmaar ZW. Dertig verouderde plannen
werden in één bestemmingsplan gegoten.
Volgens de wet op de Ruimtelijke Ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan tien jaar zodat actualisatie nodig is. Ingrijpende wijzigingen voor onze
buurt zijn nog niet voorzien.
Medisch Centrum Beter
In een advertentie van 25 april zoekt dit in
komende september te openen nieuw medisch centrum als onderdeel van Medisch
Centrum De Hoef aan de De Vliegerstraat/
Jan de Heemstraat, naar therapeuten/
praktijken. Info de heer Bas van Pelt,
Telefoon: 820 03 32, e-mail:
<b.vanpelt@medischcentrumbeter.nl>
Lintje
Ter gelegenheid van Koninginnedag 2012
kreeg wijkgenoot de heer Kees Bornewasser, Terborchhof 18, een lintje opgespeld in
de orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de
onderscheiding voor zijn vele verdiensten
in de muziek en zang.
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Gemeentelijke Officiële Mededelingen
Op het voorterrein van De Vleugels aan het
Terborchhof, wordt een weggedeelte bestemd voor het laden en lossen van goederen. Dit betreft de niet meer in gebruik zijnde stadsbushalte.
- Een omgevingsvergunning werd verleend
voor het oprichten van een clubhuis voor
Speeltuin De Hoef, Mesdaglaan 174 – 176.
Rommelmarkt
De Stadskrant van 24/4/2012 meldt onder
‘Evenementenvergunningen’ een verleende
vergunning voor een rommelmarkt op zon-

dag 17 juni 2012 in de Israëlslaan. Jammer
dat dit samenvalt met het weekend van het
Kaeskoppen festival.
Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>
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Zonne-energie is
Duurzaam & rendabel!
Met de prijs en efficiëntie van tegenwoordige zonnepaneelsystemen is het meer
dan rendabel, ook in ons koude kikkerlandje, om zonne-energie op te wekken.

H

et geld dat u in zo’n systeem steekt
heeft u er binnen de helft van de
levensduur weer uit, waarna u echt gaat
verdienen. En u heeft voor dat deel dat u
zelf opwekt geen last meer van de almaar
stijgende elektriciteitsprijs. En aangezien
zonnepanelen door de fabriek worden
gegarandeerd tot 25 jaar en makkelijk 30
jaar meegaan, is een investering nu een kans
dat deel van uw stroomrekening gedurende
die periode min of meer tegen een vaste
prijs (de aanschaf) op te wekken. En u
maakt uw energieverbruik ook meteen een
stuk duurzamer.
Door nu binnen onze wijken met alle
geïnteresseerden een actie te starten is het
daarbij ook mogelijk financiële ondersteuning en medewerking te verkrijgen van de
gemeente Alkmaar.
Ook staan we hiermee sterker bij de inkoop
van de systemen, waardoor we kortingen
moeten kunnen bedingen.
Wat houdt deze actie in?
1. Allereerst willen we gaan kijken hoeveel
animo er bij de bewoners van de wijk is om
mee te doen met deze actie. Geïnteresseerde
bewoners kunnen vrijblijvend intekenen.
2. De gemeente Alkmaar is benaderd voor
support. De gemeente heeft al haar steun
toegezegd en wil de actie ook financieel
ondersteunen. Zo zijn duurzame leningen

mogelijk tegen zeer aantrekkelijke rentes.
Maar alle afspraken op dit vlak moeten nog
wel worden vastgelegd.
3. We zijn reeds aan het kijken of we
systemen kunnen kopen tegen een zo
scherp mogelijke prijs/kwaliteit verhouding. We vragen offertes van de leveranciers en stellen pakketten samen.
4. Als zowel de voorwaarden als de kosten
precies bekend zijn, gaan we de wijk in om
de bewoners te informeren. Eind juni zal
een tweede bijeenkomst belegd worden om
de resultaten van de leverancier– en pakketselectie aan de geïnteresseerden voor te
leggen.
5. Na inspectie door de leverancier worden
het definitieve (mogelijke) pakket en de
prijs vastgesteld. De bewoner neemt de
eindbeslissing.
6. De panelen worden besteld en geplaatst
door de leverancier. De actiegroep blijft
beschikbaar voor nazorg.
Financiering
- Speciale ‘groene’ lening bij Greenloans
- Hypotheek verhogen
- Persoonlijke lening
- Duurzame lening van de gemeente -Acties
zoals Rabozon
Meer informatie
www.DeHoefZO.nl
Nudge.nl/buurten/133
Richard Bertrand (06) 303 279 44
Martien de Bruijn (072) 511 35 40
<redactie@geestmolen.nl>
Naast deelnemers roepen we iedereen op
die wil helpen met de actie zich te melden.
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(advertorial)

Medisch Centrum
Beter
Het zal niemand ontgaan zijn dat aan de
De Vliegerstraat 1G/hoek Jan de Heemstraat een nieuw gebouw verrijst, Medisch Centrum De Hoef. Als alles goed
gaat zal in september 2012 de officiële
opening plaatsvinden. Op de tweede verdieping komt 'Medisch Centrum Beter',
een initiatief van acupuncturist Bas van
Pelt:

M

ijn doel is om een centrum te presenteren waar verschillende gezondheidsdisciplines elkaar aanvullen. Dit komt
neer op het vinden van de meest geschikte
behandelaar voor de patiënt, diegene die
hem/haar op dat moment het beste kan helpen. Deze behandelaar kan onderdeel uitmaken van mijn eigen team en centrum, of
elders een praktijk hebben.
Mijn achtergrond is acupuncturist en fysiotherapeut. Ondanks dat acupunctuur wat
alternatief kan overkomen, sta ik met beide
benen op de grond, want de klant staat
voorop. Als er klachten zijn die ook kunnen
duiden op aandoeningen waarbij (snel) ingrijpen vanuit de westerse geneeskunde de
beste weg is, verwijs ik de patiënt direct
door naar de huisarts. In alle andere gevallen kunnen we, doordat we meer de tijd
nemen voor onze patiënten, een duidelijker
diagnose stellen waarbij naast het opheffen
van de klacht ook het voorkomen van herhaling van de klacht, erg belangrijk is. Binnen ons team kunnen we verwijzen naar
een breed spectrum van specialismen: van
homeopathie, natuurgeneeskunde tot osteopathie en stress counseling.'
Door de persoonlijke benadering en het
leveren van kwaliteit verwacht ik, met name door mond op mond reclame, Medisch
Centrum Beter naam te gaan geven. Het
24

naastgelegen POFA, de Praktijk voor Ontspannings- en Fysiotherapie Alkmaar, zie ik
eerder als een toegevoegde waarde dan als
een concurrent. Binnen Alkmaar heb ik een
goed netwerk opgebouwd onder therapeuten
door het organiseren van verschillende
'eerstelijns zorgbijeenkomsten'. Binnen dit
netwerk kan ik als 'spin in het net' de patiënt
aan de beste therapeuten koppelen om de
klacht genezend of preventief aan te pakken.
Al drie jaar ben ik actief in Alkmaar en momenteel huur ik een ruimte bij de Fysiotherapiepraktijk aan de Kennemerstraatweg 82.
Inmiddels ben ik ook al bijna 2 1/2 jaar bezig met het opzetten van Medisch Centrum
Beter, als onderdeel van Medisch Centrum
de Hoef. Mijn cliënten komen grotendeels
uit Alkmaar, maar ook uit Enkhuizen tot
Zandvoort aan toe.
In het nieuwe centrum is het de bedoeling
dat er elke twee maanden door verschillende ervaren therapeuten een thema-avond
wordt geven over een actueel onderwerp of
een bepaalde aandoening of klacht. Voor
patiënten van het centrum is dit gratis en
voor overige belangstellenden tegen een
zeer kleine vergoeding.
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Bas van Pelt
Medisch Centrum Beter

(advertorial)

Tandarts & Mondhygiënistenpraktijk De
Hoef
Tandarts en Mondhygiënistenpraktijk
De Hoef is een moderne praktijk die voldoet aan alle kwaliteits- en hygiëne eisen.
De kamers zijn ruim en er heerst een
prettige sfeer. Er werken overwegend
vrouwen die sterk gericht zijn op preventie. Voorkomen is nog steeds beter dan
genezen... en ook goedkoper!

O

ns lichaam is een mooi geheel waar
alles met elkaar verbonden is! Uit
recente onderzoeken en studies blijkt inmiddels steeds meer dat een ongezonde mond
een enorme invloed kan hebben op ons welbevinden en veel ziekten en afwijkingen

kan veroorzaken of verergeren. Denk hierbij aan suikerziekten, hartklachten, complicaties tijdens de zwangerschap, etcetera.
Een goede reden om zowel tanden als tandvlees samen met een professional, regelmatig te onderhouden.
Praktijk De Hoef is ook milieu en maatschappelijk bewust. Voor het restaureren

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Els Ramaekers tel. 072-512 10 06
Mei 2012
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van het gebit wordt er geen amalgaam gebruikt omdat dit belastend is voor mens en
natuur. De bekertjes om te spoelen worden
ingezameld en overig afval gescheiden.
Aangezien elke praktijk nu zijn eigen prijslijst mag samen stellen wordt er rekening
mee gehouden om het voor iedereen zo
goedkoop mogelijk te houden zonder aan
kwaliteit in te leveren.
Aangezien we leven in een hectische tijd
met vaak meerdere afspraken op één dag is
er ook een sms service. Een dag voor de
geplande afspraak wordt u aan de afspraak
herinnerd door een sms of mailbericht.
De praktijk ligt aan de Aert de Gelderlaan
in de vroegere bibliotheek van De Hoef net
voorbij het winkelcentrum. U kunt er makkelijk en gratis parkeren. De openingstijden
zijn van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot
17.00 uur. Maak een afspraak, schrijf u in
of mail!
Tandarts & Mondhygiënistenpraktijk De Hoef

Van Everdingenstraat 42
1814 HA Alkmaar
Tel: 072-520 40 70
FysiotherapieElisabeth.nl
Specialisaties: Kaaktherapie
Kinderfysiotherapie, Manueeltherapie
Mimetherapie, Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie, Dry needling
Oefengroepen: COPD - Diabetes - Parkinson- Dikke maatjes - Obesitas
Fysiotherapie Elisabeth verzorgt sinds
november 2011 de manueel therapie bij
de Pofa. Mario Faro, beëdigd manueel
therapeut, is vanuit fysiotherapie Elisabeth op donderdag aanwezig in de Pofa.

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

Dichtbij……het verst!

Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
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‘Bouwplaats’
Leren doe je met je
hoofd, hart en handen
De 5 jarige Suzanne bestudeert de spin in
het loupepotje op tafel. Zorgvuldig knipt
ze daarna alle onderdelen die ze zag uit
zwart papier: acht poten die uit drie
stukjes bestaan, vier steeds kleiner wordende rondjes voor het lijf, de kop en de
twee ogen.

A

lle uitgeknipte minuscule stukjes plakt
ze geconcentreerd boven op elkaar
zodat er een kleine stapeling ontstaat boven
op haar met potlood gekriebelde spinnenweb. Moeder ziet het plakwerk hangen
naast door andere kinderen geknutselde
paddenstoelen. ‘Ja’, laat ze zich ontvallen,
‘knutselen is niet echt haar ding’.
Maar is dat wel zo? De paddenstoelen zijn
inderdaad prachtig; gedetailleerd, van mooi
materiaal en met alle onderdelen precies op
de plek die de meester heeft voorgedaan.
Maar heeft Suzanne niet veel meer geleerd
en ontdekt? En voor de goede verstaander
heeft haar werk ook een heel eigen, unieke
schoonheid.

OBS Nicolaas Beets gaat in schooljaar
2012-2013 officieel fuseren met OBS Bosboom, nu al genaamd Beets 3. De school
heeft gezocht naar een gezamenlijke verbinding en die is gevonden!
Het project 'Bouwplaats' is een samenwerkingsproject tussen beide scholen.
Kinderen, leerkrachten en kunstenaars bouwen samen aan cultuur. Ook de wijk heeft
een rol in dit project door middel van de
kunstroute! Voor 2013 weer gepland en een
groot succes. Zo werken wij aan duurzaam,
onderzoekend en creatief kunstonderwijs.
Het project wil de leerlingen brengen van
knutselen tot kunstzinnige beeldende vorming. De kinderen leren tijdens het project
onderzoekend te werken met materialen en
technieken. Daarnaast wordt de inhoud van
een onderwerp verder uitgediept met aan
de kunst ontleende middelen. We gaan
daarbij uit van de eigen beleving, ervaring,
gedachten, verhalen en ideeën van de kinderen. Ook wil het project bij de leerkrachten een verandering in denk- en werkwijze
tot stand brengen ten aanzien van kunstonderwijs.
Bent u geïnteresseerd in onze school, neem
eens een kijkje op de website
<www.obsnicolaasbeets.nl>
en bezoek
onze rondleidingen. Voor 2012 staan deze
nog gepland op 13 juni. U bent van harte
welkom!
Jeroen van Huizen
directeur
B e d rijfsm a tig e v e rz ek erin g e n
P a rticu liere v erze ke rin g en
P e n sio e n e n
H y p o th e ke n
F in an ciee l a d vie s

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

www.rooker.nl
Mei 2012

Postbus 319
1800 AH Alkmaar
Bloemaertlaan 20
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(072) 514 20 20
Telefax
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samen, volgens toezegging, ophalen in juni
2012. Dan wordt er op zijn school De Driemaster met de groep feest gevierd.

Nieuws van de
Driemaster
De Driemaster cultuurschool
Deze basisschool is op woensdag 18 april
gekozen tot cultuurschool van NoordHolland. In het Zaans Theater legde meester Rob Komen aan leerkrachten uit hoe hij
de projecten die hij zelf ontwikkelt, laat
aansluiten bij de belevingswereld van zijn
leerlingen. Hij ontving een trofee van mevrouw E. Sweet, gedeputeerde Cultuur van
de Provincie Noord-Holland.
Prijzen bij Kinderen en Poëzie 2012
Twee leerlingen, Isabel Dallinga en Djoni
Kellerman, zijn met hun gedichten en nog
97 andere gedichten door een jury uitgekozen bij een inzending van ruim 9.000 gedichten.
Hun gedicht wordt opgenomen in een gedichtenbundel. De uitreiking was in het
Poëziepaleis op zondag 22 april te Groningen.
Verblijfsvergunning voor Jossef’s moeder
Vrijdag 20 april 2012 kon Luchia, moeder
van Jossef (9), haar verblijfsvergunning
ophalen bij de IND in Ter Apel. De verblijfsvergunning van Jossef kunnen zij daar

Sawsam
De andere leerling van de school De Driemaster waar ouders en leerkrachten zich
voor haar verblijf hier inzetten is Sawsam
uit groep 5. Zij is enige weken geleden plotseling weggebleven van school en zit nu
samen met haar tante in het AZC te Gilze
Rijen te wachten op de uitwijzing naar Somalië. Wederom is de inzet van derden
groot.
Net, voordat zij vertrok, leverde zij haar
gedichten in die tijdens de lessen van poëzie
geschreven waren. Schrijnend wordt duidelijk hoe zij zich voelt.
Haar gedichten zijn voorgelezen tijdens de
dodenherdenking op 4 mei in de Grote of
Sint Laurenskerk door klasgenootjes. Nog
nooit waren de woorden onder het programma van een dodenherdenking vermeld: ‘in
afwachting van haar uitwijzing naar Somalië’
Sponsorloop
De school organiseert op vrijdagmiddag 8
juni een sponsorloop door de Egmonderhout. De helft van de opbrengst is voor het
goede doel en wordt gegeven aan een
school in Nepal. Het overige deel wordt
besteed aan de leerlingen van de eigen
school.
Fotoprijs
Sander Duivenvoorden (groep 6) nam deel
aan een fotowedstrijd met als onderwerp
‘Water en natuur’ georganiseerd door het
PWN en Cameraland. Hij schoot een foto
van de rietoever van de Hoevervaart. Zijn
prijs is een bezoek waard aan het bezoekerscentrum De Hoep en een dag meelopen
met de boswachter naar plekken in de duinen waar het normaal verboden is.
E.H.R. en Rob Komen
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Het groen van de wijk in beeld
Een idyllisch plaatje dat ons werd
voorgeschoteld tijdens de inloop
voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in Buurthuis Alkmaar
West op 3 april 2012. Het betreft
hier de met riet en waterlelies getooide oevers van de Hoevervaart
achter de drie flats langs de Honthorstlaan.

Nog een paar weken geduld en het
heringedeelde parkje ten zuiden van
Albert Heijn zal opgefleurd worden
met bloemen in de vier grote bloemperken. Het prachtige beeld van ‘De
Familie’ is nu van alle kanten zichtbaar.

De grote kastanjeboom die in voorbereiding voor de aanleg van de
rotonde in maart 2011verplant werd
vanuit hetzelfde parkje naar de
groenstrook langs de Hoevervaart
ten zuiden van ons gebied, doet het
nog steeds uitstekend.

In voorbereiding op de nieuwe invulling van de buitenruimte rond
De Vleugels en het in aanbouw
zijnde complex De Alkenhorst, zijn
alvast een aantal bomen verplant.
Getoond is het gebied rond de Jeu
de Boulebaan.
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125 Jaar Esperanto
Dit jaar is het 125 jaar Koninginnedag in
Nederland. Tevens bestaat Albert Heijn
125 jaar. Maar als lid van Buurtvereniging De Hoef ‘Geestmolen’ laat ik u weten dat de wereldtaal Esperanto ook 125
jaar bestaat. Drie organisaties die goedeen slechte tijden hebben overleefd. Dat is
een vermelding waard.

A

lkmaar heeft ook een Esperantoafdeling, deel van de wereldwijde organisatie Esperanto.
De taal Esperanto is ontworpen door de
Poolse oogarts dr. Ludwig L. Zamenhof
(1859-1917) uit Bialystok in het toenmalige
tsaristische Rusland, groeit op tussen Russisch, Pools, Duits en Jiddisch sprekende
mensen. Tussen deze groepen bestaan veel
conflicten. Als Ludwig veertien jaar is verhuist het gezin naar Warschau, daar leert hij
op het Gymnasium Russisch, Grieks, Duits,
Latijn en Frans. Hij wil de betrekkingen
tussen volkeren verbeteren en ontwerpt een
nieuwe taal. In 1887 verschijnt zijn eerste
leerboekje in het Russisch, onder de schuilnaam D-ro Esperanto (degene die hoopt).
Dan schrijft hij het ‘Fundamento de Esperanto’, de basis van de nieuwe taal tot op de
dag van vandaag. Ongeveer zes miljoen
mensen hebben deze taal geleerd.
Esperanto is een neutrale taal, bestaat veelal
uit internationaal herkenbare stamwoorden
met toevoeging van voor- en achtervoegsels. Zoals bij Lego. Bij het gevormde
woord valt de klemtoon op de voorlaatste
lettergreep. De taal heeft één lidwoord,
géén uitzonderingen of vervoegingen. De
letters hebben een vast klank, -e- blijft –e-.
In het Nederlands wisselt dat, zoals in de
woorden ‘verleren’ en ‘vergeven’. Esperanto is te leren, bv. in één winter.
Het is een perfecte taal voor het aangaan
van stedenbanden, contacten maken met
30

vluchtelingen en asielzoekers die alleen hun
moedertaal spreken.
Jaarlijks is er een wereldcongres in een ander land. Dit jaar 2012, is het Hanoi, Vietnam. In 2008 was Nederland gastland.
Daarnaast zijn er honderden andere congressen in de wereld, studieweekeinden,
cursussen per internet te volgen. De aanbiedingen voor activiteiten dichtbij, zoals België en Frankrijk zijn al binnen.
Hebt u nog nooit een Esperantist gezien?
Miljoenen mensen kunnen zwemmen maar
zijn niet bij een vereniging aangesloten.
Esperantisten dragen soms een speldje
waarop een groene vijfpuntige ster staat
afgebeeld, de vijf werelddelen. En de kleur
groen is de kleur van de hoop.
Als lid van de Esperantovereniging Alkmaar en als lid van het Esperanto zangkoor
‘Malvo’ (Kaasjeskruid) geniet ik van de
clubavonden, conversatiebijeenkomsten,
zangavonden, weekeinden, congressen en
uitwisselingen met Alkmaarse Zustersteden.
We spreken en zingen tijdens bijeenkomsten altijd in de taal Esperanto.
De ervaringen in ‘Esperantoland’ wil ik op
deze manier graag met Alkmaarders delen.
A. Valkering
Felicitatie sturen en/of informatiemateriaal
en gratis Esperanto woordenboekje aanvragen: <www.Esperanto-info.nl> of: Arubastraat 12, 9715 RW Groningen.
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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
Burgernet: tel: 14 072, burgernet@alkmaar.nl
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 194. tel: 511 44 55
Kern8: Adviesbureau Bewonersorganisaties
tel. 06-49 33 48 78, <adviesbureau@kern8.nl>

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 178,
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. tel. 515 47 86, 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: info over openbare buitenruimtes: bellen naar het Klant Contact Centrum
(KCC) tel. 14 072 of de wijkmeester
Wijkcoördinator: Ellen de Man,
tel: 548 86 52, e-mail: <edman@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.

Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262
John Does, Bloemaertlaan162
Koos Euser, Lievenshof 37
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Rens Kleverlaan, Bloemaertlaan 182
Susanna Kropf, Weenixhof 47
• De Feestmolen
Coby Heinis, Lievenshof 3
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Dieuwke Wetsema, Lievenshof 2
Esther Kuiper, Willem Hedastraat 91

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>

• Public Relations
Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262
John Does, Bloemaertlaan 162
Susanna Kropf, Weenixhof 47
• Webmaster
Piet Aay, Willem Hedastraat 95

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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