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Beste buurtbewoners
'Geestmolen'

van

De

Hoef

Grenskwestie met stichting Buurtoverleg
De HoefZO!
In het meinummer van De Geestmolen
(verslag ALV) heeft u al kunnen lezen over
de claim die ons Buurtoverleg en stichting
Buurtoverleg De HoefZO! beiden hadden
over het overlappend gebied tussen de
Jongkindlaan en de Terborchlaan. In 2009
werd dit gebied, dat al sinds 1995 tot ons
werkgebied behoort, ongevraagd door 'de
gemeente' aan stichting Buurtoverleg De
HoefZO! toegewezen. Onze vele pogingen
om dit recht te zetten hadden heel lang geen
succes.
Onze laatste poging was een gesprek op 4
augustus 2014 met wethouder Mirjam
Hamberg in aanwezigheid van gebiedsconsulent Nelleke Kool. Tijdens dit overleg
bleek dat én de gemeente én De HoefZO!
geen probleem hebben met de Jongkindlaan
als grens tussen de beide Buurtoverleggen.
Op 12 augustus had in het kantoor van de
gebiedsconsulent een gesprek plaats tussen
de volledige besturen van De HoefZO! en
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De Hoef ´Geestmolen´. Besloten werd dat
het midden van de Jongkindlaan wéér de
grens wordt tussen de beide Buurtoverleggen (met uitzondering van de hoge flat van
Woonwaard). Ook werd overeen gekomen
dat De HoefZO! zijn logo niet hoeft te wijzigen en hun Buurtblad ook kan blijven
verspreiden in het gebied tussen De Jongkindlaan en de Terborchlaan.
U begrijpt dat ons bestuur zeer blij is met de
oplossing van deze langslepend kwestie.
Gezegd mag worden dat wij het altijd als
een verschil van mening hebben bekeken,
zonder dat het de samenwerking tussen de
beide Buurtoverleggen in de weg gestaan
heeft. Beide besturen staan dan ook vriendschappelijk op onderstaande foto.
Adverteerders
In deze uitgave mogen we weer drie nieuwe
adverteerders verwelkomen. Zwemschool
'De Badkuip', een lesbad aan de Judith Leijsterstraat, dat na vele problemen, weer een
nieuwe exploitant heeft gevonden die de
zwemschool gaat runnen. Nationale Zwemschool Uniek die zwemschool De Badkuip
weer gestalte gaat geven. Als laatste Pedi-
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cure Karina, een pedicure praktijk recentelijk geopend in de Cornelis Begastraat. Jammer genoeg is ook een adverteerder gestopt,
namelijk Advocatenkantoor Oude Gracht,
die ons twee jaar lang steunde. Hartelijk
bedankt hiervoor.
Terugblik Ontkoppeling
Op zondag 29 juni 2014 organiseerde het
Buurtoverleg een terugblik ontkoppeling in
het wijksteunpunt De Alkenhorst. Bijna
twintig buurtbewoners genoten van een film
gemaakt door wijkbewoner Paul Winkelman over de ontkoppelingswerkzaamheden
van de laatste drie straten. Na een gezellige
koffiepauze kregen zij de gelegenheid vra-

Buurtagenda
Activiteitencarrousel
Dinsdag 16 september
De Vleugels

Inzameling oud papier
Zaterdag 20 september
Speeltuin De Hoef

Film Les Miserables
Woensdag 24 september
Wijkkerk Pius X

Repair Café
Zaterdag 27 september
De Blauwe Boom

Landelijke Burendag
Zaterdag 27 september
De Vleugels
De Alkenhorst

gen te stellen aan projectleider Otto van der
Wal. In het uitgebreide verslag op bladzijde
7 kunt u lezen dat daar dankbaar gebruik
van gemaakt werd. Als een vervolg had het
bestuur nòg een ontmoeting met projectleider Otto van der Wal op woensdag 20 augustus. Ook hiervan een kort verslag op
bladzijde 14 met grafieken over de grondwaterstanden na de heftige regenbuien van
28 juli en 2 augustus. Hopelijk zullen we
binnen niet al te lange tijd de resultaten van
deze bijeenkomsten zien.
Duurzaamheid
De wijk gaat nog steeds door met het recyclen van aluminium. De laatste tijd vaak in
de vorm van 'blikjes'. Bijna alle softdrink en
energydrankblikjes zijn van aluminium.
Bierblikjes zijn daarentegen veelal gemaakt
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Limerick

Boet van Heugten
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van staal (met uitzondering van de rode
Amstel blikjes). Bij twijfel brengt een magneetje uitkomst, die wordt namelijk aangetrokken door ijzer maar niet door aluminium. Heeft u geen magneet dan doe ik er
graag eentje bij u in de brievenbus. Laat het
even weten. Koffie- en chipzakken hebben
vaak maar een superdun laagje aluminium
en zijn niet geschikt voor inzamelen. Als u
twijfelt, maak van de zak een bal met uw
vuist. Laat los. Plastiek springt terug, aluminium blijft zijn balvorm houden.
Trapveldje
Het voetbalveldje tussen de Cornelis Begastraat en de Moreelsestraat is nog steeds
immens populair. Woensdagmiddag 6 augustus vond hier het tweede voetbaltoernooi plaats, met wederom bijna vijftig jonge voetballertjes. Of het nu komt door het
veelvuldig gebruik, of dat er toch met
schoenen met noppen wordt gevoetbald,
een aantal witte strookjes van de lijnen zijn
losgekomen. Ik heb er zo'n vijftal bewaard

en Stadswerk 072 gevraagd om de schade
te laten repareren. Ook aan hen een verzoek
om voor een maaibeurt het gras rond het
trapveldje even na te kijken. Eind juli lagen
zo'n zes blikjes in stukken gemaaid, vol
scherpe kantjes in het gras, te wachten tot
iemand zich zou bezeren.
Allen nog een fijne nazomer en herfst toegewenst,
Martien de Bruijn
<voorzitter@geestmolen.nl>
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In

Memoriam

Op maandag 18 augustus 2014 overleed in Alkmaar, Coby Heinis. Ze was
jarenlang een drijvende kracht binnen
De Feestmolen, de werkgroep die voor
de krenten in de pap zorgt.

R

eeds enige tijd leed Coby aan een
slopende ziekte, waarbij ze nog net
de 55-jarige leeftijd haalde. In de zomer
van 2005 voegde ze zich bij De Feestmolen en is hierin, totdat haar ziekte zich
begin 2013 liet diagnosticeren, volop actief geweest. Coby toonde zich bij ieder
evenement van het Buurtoverleg altijd
met een spontane en stralende glimlach,
waarvan bijgaande foto volop getuigt.
Al stimulerende kon ze met iedereen goed
overweg dus herinneren we ons haar als
een bruggenbouwer. Tijdens de jaarlijkse
fietssponsortochten, de nieuwjaar etentjes
voor vrijwilligers bij Coby thuis, de nationale buitenspeel- en molendagen was ze
een ongemerkte maar tegelijk duidelijk
aanwezige aanjager. Het laatst zagen we
Coby in rolstoel op zondagmiddag 12
januari 2014 tijdens de nieuwjaarsreceptie
in De Alkenhorst. Ze blijft bij ons voortleven.
We wensen Bahar veel sterkte met het
verlies van haar moeder toe en de overige
familieleden steun onder elkaar bij het
verwerken van Coby’s leegte.
Susanna E. Kropf

Augustus 2014

Terugblik regenwaterontkoppeling
Op 29 juni 2014 was er in de Alkenhorst
een ‘Terugblik ontkoppeling’. Na de film
over de ontkoppeling konden vragen gesteld worden aan de nieuwe projectleider
Otto van der Wal met de kanttekening te
kijken naar de resultaten en niet naar de
communicatie uit het verleden. Voor een
ordelijk verloop is aangegeven te kijken
naar groen, bestrating en de ontkoppeling zelf.

E

en kleine twintig buurtbewoners zijn
op de terugblik van ‘Waterplan Alkmaar, Project Hoefplan’ afgekomen. Na de
film over de ontkoppeling door Paul Winkelman was er de gelegenheid vragen te
stellen aan projectleider Otto van der Wal.
Deze gaf vooraf aan niet te kijken naar de
communicatie en het proces zelf (deze problemen zijn bekend) maar vooral te kijken
naar de uitkomsten. Wat is er goed gegaan
en wat kan er nog verbeterd worden?
Proces
Voordat men met de ontkoppeling van De
Hoef ZO begint wil de gemeente eerst kijken wat het resultaat is van de ontkoppeling
in fase ‘De Hoef 1’. Naast mondelinge reacties was er ook de gelegenheid schriftelijk
te reageren.
Invulling/uitvoering
Groen: Het groen in de plantenbakken aan
de Honthorstlaan wordt gewaardeerd. Het
fietsen door gras niet: kunnen hier hekjes
komen? Veel bewoners vinden het jammer
dat de pas aangeplante struiken (behouden
voor groenreconstructie en deels nieuw aan-

geplant) allemaal gerooid zijn en grotendeels alsnog vervangen door gras wat tegen
de afspraken met de gemeente en gemeenteraad in gaat. Otto geeft aan dat gras goedkoper is en de voorkeur heeft boven struiken. Veel gras is slecht ingezaaid en de
vraag wordt gesteld waarom er geen matten
gelegd zijn: dit is te duur. Op verschillende
plaatsen zijn overigens alsnog struikjes
teruggekomen tot grote vreugde van de
bewoners. Ook nu weer de vraag naar
struikjes in plaats van gras op groene hoekjes aan de Bloemaertlaan.
Wadi’s: Deze zijn een hondenuitlaatplek,
met name voor grote honden en vervuild

met flessen en papier: wordt dit wel regelmatig opgeruimd? Otto geeft aan dat WNK
soms opruimt.
Groen bij trapveldje: Het groen bij de Moreelsestraat en Cornelis Begastraat ziet er
niet uit. Otto geeft aan dat hier, in overleg
met bewoners, nog een plan komt hoe dit
op te knappen is.
Groen bij speeltuintje: Er wordt gevraagd
om een goede groenafscheiding zoals die
vroeger aanwezig was tussen het speeltuin-
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tje en de Honthorstlaan. De enkele sprietjes
langs het wandelpad die er nu staan voldoen
niet: vroeger bestond de afscheiding uit een
brede strook bosschages langs de Honthorstlaan wat nu gras is. De suggestie van
plaatsing van een echte haag, mogelijk met
hek, wordt meegenomen.
Onkruid: Er groeit te veel gras en onkruid
op stoepen en in de hoeken van straten. Otto
geeft aan dat ook dit voor hem een doorn in

het oog is. Er is al geëxperimenteerd met
branden en borstelen maar zoals te zien is
nog zonder afdoende resultaat.

alleen nog veel meeuwen, veel eksters en
kauwen.
Verzoek groene hondenpoephoekjes langs
Bloemaertlaan alsnog bestraten of te voorzien van struiken.
Bestrating
Punaises: Bewoners geven aan dat deze te
hoog zijn, hobbelen (boodschappen trillen
uit het mandje) en dat fietsers er links en
rechts omheen rijden. In eerste instantie is
men unaniem tegen de huidige ronde verhogingen op kruisingen. Nadat Otto uitgelegd heeft dat deze nodig zijn vanwege
verkeersremmendheid, drempels zijn acht
tot twaalf cm hoog en deze willen de bewoners ook niet, en punaises niet hoger zijn
dan acht cm komt er enig draagvlak: minder hoog en egaler van opzet. Bewoners
vrezen ongelukken door punaises bij rijp en
bij winterse omstandigheden zoals vorst,
ijzel en aangevroren sneeuw. Otto geeft aan
dat drempels niet verboden zijn zoals iemand gehoord had, maar net als astver-

Opmerking: op 7 en 8 augustus heeft men
het gras en onkruid op de stoepen en straten
met een trimmer ‘gemaaid’ en heeft men
met een tractor met brander het resterende
groen op de stoepen ‘weggebrand’.
Schriftelijke reacties
- Positief: Veel bomen terug, groenvoorziening is goed, de nieuw geplaatste bomen in
de wijk vind ik prima; bloembakken Honthorstlaan zijn mooi in de lente!
- Negatief: Te veel gras en onkruid tussen
de stenen op trottoir en straathoeken! Verschillende nieuwe bomen hebben bruine
bladeren vanwege onvoldoende bewatering.
Veel onkruid in het rozenperk voor de kapper Hairstyling aan de Terborchlaan.
Het gebruik van het voetpad als fietspad
omdat de voetpaden zo breed geworden
zijn. Wadi begroeiing momenteel aan de
hoge kant. (half juli gemaaid)
Met het verdwijnen van alle bosschages zijn
ook alle zangvogels verdwenen, er zijn nu

springingen en vernauwingen verkeersremmende maatregelen zijn.
Granulaatstroken: Bij proefstroken zijn
fietsers in de winter door granulaatstroken
onderuitgegaan. Dit wordt ter kennisgeving
aangenomen.
Parkeren: Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de wijk. Problemen zijn er bij de
Weissenbruchstraat en Tethart Haagstraat.
Hier wordt geparkeerd in de draaibocht
waardoor auto’s alleen achteruitrijdend de
weg kunnen verlaten. Langs de weg parkeren, buiten de parkeervakken, is onduidelijk en geeft problemen met de granu-

Augustus 2014

9

parkeerplaatsen). Er is veel ruimte tussen
de keien in de parkeervakken en stenen van
de stoepen omdat er weinig zand gestrooid
is. Sommige bewoners hebben zelf zand
ingeveegd.

laatstroken. Parkeren in de Tethart Haagstraat (langs dezelfde kant deels verhoogd
op de stoep en deels langs de stoep) is chaotisch. Men vreest bij gladheid problemen
met verhoogd parkeren. De algemene tendens is dat men liever niet verhoogd parkeert. Otto geeft aan hiernaar te kijken
maar kan niets beloven. Hij vertelt dat weghalen van parkeerplaatsen geen optie is in
verband met het verplicht aantal parkeerplaatsen (bewoners willen ook niet minder

Wegen: Aangegeven wordt dat door de
versmalde doorgaande wegen zoals de
Bloemaertlaan, Honthorstlaan en Terborglaan, auto’s een vrachtwagen of caravan
niet kunnen passeren. De gemeente heeft
aangegeven dat de paaltjes bij de wadi’s
aan de Bloemaertlaan bewust zijn komen te
vervallen zodat voor passeren gebruik gemaakt kan worden van de wadi wat ongewenst lijkt.
Voetpad afrit: Er komt een verzoek het
voetpadafrit aan de Bloemaertlaan noord
verlaagd aan te leggen, zodat duidelijk is
dat er niet op de uitrit geparkeerd kan of
mag worden.

PEDICURE KARINA
Praktijk aan huis en ook ambulant
- Pedicure behandeling, nagels knippen,
mechanisch afwerken, eelt en kloven
verwijderen, likdoorn en ingroeiende
nagel behandelen, crème en voet massage.
Schimmel en kalk nageladvies/behandeling.
- Nagels lakken
- French gel nagels op de voet
- Onderbeen harsen

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

Ook deel behandelingen mogelijk
Karina van Aanholt
Cornelis Begastraat 22
1816 TT Alkmaar
Voor afspraken: 06-39369775
pedicurekarina@hotmail.nl
www.pedicurekarina.nl
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Fax 072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl
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Schriftelijke reacties
- Positief: De wijk heeft een hele mooie
frisse uitstraling gekregen.
- Negatief: De punaises worden niet gewaardeerd: voegen niets toe, zijn hinderlijk,
creëren gevaarlijke situaties, zijn hobbelig
en verkeersonvriendelijk: verkeer mijdt de
punaises en neemt links de korte bocht
waardoor, met name bij de doorgaande
fietsroute vanaf Jan de Heemstraat via Bloemaertlaan naar Honthorstlaan en Terborchlaan er soms gevaarlijke situaties ontstaan met veel bijna botsingen.
De gebruikte stenen op de voetpaden zijn
mooi, maar niet sterk en dus kwetsbaar.
Er bestaat vrees dat verhoogd parkeren in
de winter problemen geeft. Ook hier de
problemen met parkeren in de Weissenbruch- en Tethart Haagstraat.
Aangegeven wordt dat men de straathoeken
té krap vindt waardoor deze met de auto
niet genomen kunnen worden zonder tegemoetkomend verkeer te hinderen.
Ontkoppeling
Granulaatstroken: Aangegeven wordt dat
deze slijtgevoelig en fragiel zijn: er zijn
vele tientallen granulaatstroken per straat
vervangen. Otto geeft aan dat dit onder de
garantie viel en dat de vervanging plaatsvond tijdens onderhoudstermijn. Het is een
project met innovatieve producten en oplossingen. Meerdere instanties zijn betrokken
bij de ontwikkeling. Na vervanging zijn de
laatste gerepareerd met hars en grint. Nu is
er een stop op vervanging en reparatie zodat

gekeken kan worden hoe de granulaatstroken zich houden. Bewoners geven aan dat
de twee verdiepte strookjes naast de granulaatstrook en de granulaatbolling gevaarlijk
zijn voor fietsers, zeker in de winter en met
rijp. Met sneeuw veroorzaken de banden
van auto’s hier spiegelgladde ijsvelden.
Otto geeft aan dat er beperkt, maar naar zijn
inzien, voldoende gestrooid wordt. Dit laatste geldt overigens alleen voor doorgaande
wegen en als de andere hoofdwegen al behandeld zijn. Er mag zo min mogelijk zout
op de straten komen vanwege het oppervlaktewater. Auto’s mogen ook niet gewassen worden op straat! Omdat fietsers granulaatstroken mijden geeft Otto aan dat het
wellicht een idee is om alle granulaatsroken
aan de zijkant van de weg aan te leggen
zoals langs de Honthorstlaan en Bloemaertlaan.
Verschillende granulaatstroken werken niet
goed zoals in de Terborchlaan (deze zijn
vervangen), de Honthorstlaan, Bloemaertlaan en enkele stukjes lang de Leonard Bramerstraat. De stroken in het Weenixhof
werken wel prima!
Opmerking: tijdens een fikse onweersbui op
2 augustus bleek dat bijna de gehele wijk
blank stond omdat de granulaatstroken het

water niet weg konden werken. Nadat de
brandweer putdeksels opgelicht had kon het
water snel via de conventionele wijze, via
afwateringsbuizen, weglopen. Op 5 augustus is hierover in de Alkmaarsche Courant
Augustus 2014
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een rapportage gewijd: Waterballet ondanks Waterplan in Alkmaarse wijk De
Hoef (zie www.geestmolen.nl).
Afvoergootjes: De klacht over de bovengrondse afkoppeling bij de Weissenbruchstraat is dat het water hier slecht wegloopt.
Waarom hier niet ondergronds. Otto legt uit
dat bovengrondse afvoer en berging op
eigen terrein steeds meer de trend is binnen
Nederland. Optie zou zijn alsnog ondergronds af te koppelen op de onder de straat
aangebracht groene afvoerpijp.

wordt in deze buurt en de omliggende buurten. Meetgegevens zijn er maar er zijn momenteel tekort gegevens om harde conclusies te trekken. Otto geeft aan dat het eindrapport openbaar gemaakt zal worden.
Schriftelijke reacties
- Positief: De ontkoppeling van regenwater
is milieuvriendelijk en toekomstbestendig.
- Negatief: De granulaatplaten zijn fragiel
en werken niet goed. De gootjes aan de
Weissenbruchstraat werken niet goed.

Afkoppelen hemelwater: Het hemelwater is
alleen aan de voorkant van de huizen afgekoppeld. Dit omdat er geen (makkelijke)
controle is of er geen extra afvoerputjes aan
de achterkant aangebracht worden waar
vuil water op geloosd kan worden.

Overig
Men geeft aan dat de film leuk en informatief is. De wijk heeft na het project een frisse aanblik en aangegeven wordt dat het
nieuwe trap/voetbalveldje tussen de Cornelis Begastraat en Moreelsestraat perfect is.

Grondwaterstand: Er is enige onrust over
mogelijk verhoogde grondwaterstanden.
Otto geeft aan dat dit al enige tijd gemeten

Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Anne Bruggeman tel. 072-512 10 06
Augustus 2014
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Grondwaterstanden
Ontkoppelingsgebied
Tijdens de Terugblik Regenwater Ontkoppeling op 29 juni 2014 in De Alkenhorst toonden sommige aanwezigen interesse in de grondwaterstanden uit het
reeds ontkoppelde gebied. De aanwezige
gemeentelijke projectleider zegde toe
hierop later terug te komen. Intussen
zijn we tientallen buien verder, met iets
meer inzicht.

O

p 20 augustus had het bestuur een
informatief gesprek over de grondwaterstanden van de in 2012/3 ontkoppelde
twaalf straten, met gemeentelijk projectleider regenwater ontkoppeling, Otto van der
Wal. Enthousiast vertelt hij dat sinds kort
de website <www.grondwaterinalkmaar.nl>
bestaat waarop van elke wijk minimaal één
peilbuisstand wordt aangegeven die met
elkaar representatief zijn voor de grondwaterstand in de hele stad. Als digitaal voorbeeld met grafiek kijk ik naar peilbuis 0082
(Moreelsestraat 25), geplaatst 1/1/2003,
welke maandelijks wordt gemeten. Dit systeem maakt deel uit van een landelijk netwerk.
Stijging
Over een periode van twee jaar vindt in het
ontkoppelde deel van De Hoef tot nu toe
een heel lichte stijging van het grondwater
plaats. De voorafgestelde doelstellingen
blijven nog steeds:
1. schoon regenwater infiltreren in de
grond/het milieu,
2. vasthouden, dus niet in eerste instantie
lozen op de Spoorsloot of Hoevervaart en
3. berging (in groene infiltratie buizen) met
in tweede instantie lozing op sloot of vaart.
Regenbuien
Tijdens een heftige regenbui is rond de
doorlaatbare granulaatstroken de regenwa14

ter stijging het hoogst, wat zich vrij kort
daarna meestal corrigeert maar wel afhangt
van de intensiteit van de bui. Zie hiernaast
grafiek voorbeelden van één (landelijk gebruik) respectievelijk zes (gemeentelijk
gebruik) verschillende peilbuis metingen in
De Hoef. Vanwege de ontkoppeling heeft
De Hoef vrij veel peilbuizen.
Te kort op de regenbui van 28 juli 2014
waarvan het grondwater peil zich niet herstelde, volgde de alles overtreffende giga
bui van zaterdagnamiddag 2 augustus
waardoor het grondwaterniveau niet de kans
kreeg om te zakken met bovengrondse/natte
wadi’s en ondergrondse infiltratiebuizen als
berging. Het gevolg was, voornamelijk in
de Honthorstlaan, een te lange wateroverlast
met een veel te hoog peil, dus langduriger
waterballetten alom. Met andere woorden
de periode tussen piekbuien in is - voorzichtig - bepalend voor de duur van de wateroverlast op straat.
Dus bij piekbuien met enige weken er tussenin zal de wateroverlast op straat korter
duren dan bij piekbuien met slechts een
paar dagen er tussenin.
Wateroverlast straten
De grootste wateroverlast die zich tot nu toe
voordoet is in de:
- Honthorstlaan (grote stenen oppervlaktes
van drie flatgebouwen met parkeerterreinen
en tegelijkertijd veel gootwater en dakwater
tot en met negen hoog) en de
-Terborchlaan.
In - gedeeltelijk - beide lanen liggen deze
het verst verwijderd van de Spoorsloot met
twee overstorten. Om in de toekomst langdurige wateroverlast op straat zo veel mogelijk te vermijden is een mogelijkheid om het
regenwater niet af te voeren op een groene
infiltratie buis aangesloten op de Spoorsloot, maar dichterbij via lozing op de Hoevervaart.
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Susanna E. Kropf

Grafiek van de hoogte van het grondwater in het ontkoppelingsgebied (16/7 t/m 15/8) met
pieken op 28 juli en 2/3 augustus 2014. Door de korte periode tussen de piekbuien heeft
het grondwater geen kans te zakken. Tijdens de stortbui van 2 augustus vult het regenwater van de daken de infiltratiebuizen en blokkeert het water van de granulaatstroken.

Grafiek van de hoogte van het grondwater van de zes gemeentelijk pijlbuizen en putten in
het ontkoppelingsgebied tussen 1 januari en 13 augustus 2014. Variërend tussen -0,8 en –
1,1 meter ten opzichte van NAP. Onderaan de neerslag in mm per dag (0-30 mm).
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gebruik voor opslag. Na oplevering van de
grote werkzaamheden zal de verharding van
de opslag verwijderd worden en gras worden gezaaid om de oude situatie te herstellen.

Voortgang
reconstructie
winkelcentrum
De werkzaamheden vorderen al flink.
Men is momenteel bezig met het laatste
grote bouwproject: de nieuwe locatie van
Blokker en de uitbreiding van Vomar.

S

egesta houdt het Buurtoverleg regelmatig op de hoogte van de voortgang en
de planning van de revitalisatie. Na oplevering van het laatste bouwproject medio september – oktober kan Blokker verhuizen.
De bebouwing is circa vijf meter naar het
westen vergroot. Cameraland zal de oude
Blokker locatie betrekken en kan de nieuwe
kapper intrekken naar de oude Cameraland
locatie.
Afronding
Met de oplevering van het laatste stukje
nieuwbouw inclusief de nieuwe geldautomaat zal ook de tijdelijke geldautomaat
verdwijnen. Tussentijds zullen de werkzaamheden aan de gevels en luifels afgerond worden en de buitenruimte verder
worden ingericht. Na alle verhuizingen is
de reconstructie afgrond.
Parkeren
Na oplevering van het parkeerterrein is het
tijdelijke parkeerterrein aan de overkant in
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Milieustraat
Met twee kledingcontainers, drie papiercontainers, drie glascontainers en één plastic
container is de nieuwe milieustraat een feit.
De enige klacht die geuit is, is dat de plasticcontainer een vrij smalle ingang heeft.
Bij de oude bovengrondse container kon
men makkelijk veel tassen direct kwijt. Bijzonder is het te horen hoe het plastic vermalen wordt waardoor de container veel meer
plastic kan bevatten.
Buitenruimte
De buitenruimte zal de komende periode
verder worden ingericht. Tijdens het schrijven van dit artikel waren er vijf en dertig
nieuwe fietsenrekken geplaatst voor
‘Visser’ en ‘Peter Groot’ vooralsnog afgeschermd door hekken. Op een opslag midden op het nieuwe parkeerterrein stonden
nog eens vier en twintig nieuwe en acht en
veertig gebruikte fietsenrekken te wachten
om geplaatst of afgevoerd te worden. Naar
verwachting is het een kwestie van enkele
weken om de buitenruimte helemaal af te
maken.
Laden en lossen
Ook achter het winkelcentrum, aan de Judith Leijsterstraat, vordert het werk gestaag.
De parkeerplaatsen zijn aangebracht en bijna alle gevels zijn vernieuwd.
De laad- en losplatformen zijn gebleven en
de winkeliers kunnen met hun auto tussen
de reguliere parkeerplaatsen tot aan het platform rijden. Sommige winkeliers zullen
maximaal tien meter over het platform moeten lopen. Het is overigens niet de bedoeling de laad- en losauto dwars tussen de
parkeervakken te laten staan maar om deze
netjes te parkeren in de aanwezige parkeer-
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vakken. Opmerkelijk zijn twee oude ‘Niet
Parkeren’ stickers op de deuren met de tekst
‘Laad-losplaats, 24/7 vrijhouden’. Geconstateerde problemen zijn dat de laad- en
losauto’s soms twee parkeerplaatsen in beslag nemen (hier moet dan wel ruimte voor
zijn) en dat de vele vuilcontainers óf op een
parkeerplaats staan óf voor de laad- en losplatforms tussen de parkeerplaatsen staan
waardoor hier niet geladen of gelost kan
worden. Mogelijk kan voor plaatsing van de
vuilcontainers nog een oplossing gevonden
worden.
Gevelpuien
Met de komst van de nieuwe gevelpuien
zijn de winkels ook meer dan een meter
vergroot. Alle puien zijn klaar en men is
bezig met de laatste afrondende metsel- en
timmerwerkzaamheden. Ook aan de (ver)
nieuwe(de) puien van Blokker en Vomar
wordt hard gewerkt.
Luifels
De enkele glazen panelen die al geplaatst
waren zijn weer verwijderd omdat de maatvoering verkeerd was. Segesta heeft aangegeven dit heel vervelend te vinden maar kon
hier ook niets aan doen. Vanwege de leverantie heeft plaatsing van de luifels tot vertraging geleid maar dit zal het project zelf
niet ophouden. Als alles volgens planning
verloopt zullen vanaf eind augustus in één
keer alle nieuwe luifels geplaatst gaan worden.

Zon en regen
Na plaatsing van de luifels is er weer wat
beschutting tegen de regen voor het winkelende publiek. Enkele winkeliers hebben
aangegeven dan last te hebben van de invallende zon. Handelswaar zou te warm worden. Segesta geeft aan dat de glazen luifel
niet als zonwering functioneert maar dat er
bij het ontwerp onder de luifel al ruimte is
gemaakt voor plaatsing van zonwering. Een
groot deel van de winkeliers zou deze zonwering ook gaan aanbrengen, nadat de luifels geplaatst zijn.
Passage
Aan de passage tussen bouwmarkt Klus
Wijs en fietsenhandel Tweewielercentrum
De Hoef werd begin augustus nog hard
gewerkt. Aan de achterkant is een nieuwe
ingang met vernieuwde trap en helling aan-

gebracht en aan beide zijden voorkomt een
automatische deur dat de doorgang een
tochtgat wordt.
Telefooncel
Naast Apotheek Alpega aan de Van Ostadelaan is een openbare telefooncel geplaatst. Opmerkelijk want met de komst
van de mobiele telefoon is een telefooncel
in België al verdwenen en in Nederland
uitstervend.
Bellen in een telefooncel is duur. De voornaamste doelgroep van een telefooncel is
toeristen.
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Gevelrenovatie flat
Los van de reconstructie van het winkelcentrum heeft de VVE ‘Hoefplan 1’ opdracht gegeven aan de Alkmaarse aannemer
Oostwouder om de gevels en galerijen te
renoveren, waarbij Painting Holland het

schilderwerk van het beton voor haar rekening neemt. Op 23 juni zijn de werkzaamheden van start gegaan.

Terborchlaan ter hoogte van Albert Heijn
vernieuwd en uitgebreid. Er kunnen nu twee
auto’s tegelijkertijd gebruik maken van het
oplaadpunt. Men moet zich overigens wel
eerst registreren en met een pas aanmelden
voordat de elektrische auto ‘aan de lader’
kan. Het laden is niet (meer) gratis.

Oplaadpunt
Liander heeft het auto oplaadpunt aan de

Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>

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

www.praktijkdehoef.nl
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Ambulante
Begeleiding
in Het Heem
DnoDoen is gevraagd wat meer informatie te geven over de werkzaamheden die
plaatsvinden in onder andere Jan de
Heemstraat nummer 7.
Na de vorige keren u te hebben geïnformeerd over de Nachtopvang, Briefadressen en het Trainingshuis, is het nu tijd
voor het onderdeel ambulante begeleiding.

A

mbulante begeleiding vindt, in tegenstelling tot de voorgaande vormen van
begeleiding, niet per sé plaats op de locatie
Jan de Heemstraat.
Naast opvang voor dak- en thuislozen biedt
dnoDoen begeleiding in het kader van Nazorg, Preventie en Outreachende Begeleiding.
Nazorg is voor mensen die bij dnoDoen zijn
opgevangen en nu zelfstandig wonen.
Preventie is bedoeld voor cliënten die opvang bij dnoDoen willen voorkomen.
Outreachende begeleiding is bedoeld voor
cliënten die geen vaste verblijfplek hebben
en niet in de opvang verblijven
Het product Ambulante Begeleiding is gericht op bovenstaande vormen van hulpverlening. Ambulante Begeleiding is opgedeeld in twee trajecten, te weten: Het Langdurige Ambulante Traject (LAT) en het
Korte Ambulante Traject (KAT). De reden
waarom Ambulante Begeleiding noodzakelijk is kan te maken hebben met psychosociale problematiek en met het ontbreken van
de vaardigheden of motivatie. Daarnaast
kampen cliënten met problemen op het gebied van verslaving, psychiatrie, verstandelijke beperking of een combinatie hiervan.
Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven
voor de cliënt is een belangrijk streven in de

begeleiding. De ambulante begeleiding
richt zich op het motiveren tot en het coördineren van gespecialiseerde zorg voor
deze problemen. Daarnaast is er psychosociale begeleiding gericht op het tot het recht
komen van de cliënt in wisselwerking met
zijn omgeving. Als laatste richt de begeleiding zich op het ontwikkelen, vergroten en
behouden van vaardigheden.
Doelen
De cliënt woont begeleid of zelfstandig
De cliënt heeft een zo hoog mogelijke levenskwaliteit bereikt, waardoor de kans op
terugval minimaal is
Werkwijze
De cliënt heeft begeleiding van een trajectbegeleider. De cliënt kan binnen kantooruren een beroep doen op een medewerker
van dnoDoen. De begeleiding is individueel. Afhankelijk van het kader van de begeleiding zijn er nadrukverschillen. Bij laat
ingezette preventieve hulpverlening ligt
bijvoorbeeld de nadruk op het voorkomen
van eventuele huisuitzetting. Terwijl bij
Nazorg de nadruk ligt op het behouden van
vaardigheden en creëren van wezenlijke
motivatie.
Over het algemeen kan gezegd worden dat
de cliënten verantwoordelijk zijn voor hun
eigen levensonderhoud en dat van eventuele kinderen. De trajectbegeleider schakelt
waar nodig externe partners in. DnoDoen
wil de levenskwaliteit van de cliënt verhogen. Dat betekent dat de trajectbegeleiders
actief op zoek gaan naar eventuele onderliggende problemen en vervolgens de cliënt
motiveren richting gepaste zorg. Dit alles
wordt gedaan met een scherp oog voor het
tempo van de cliënt. DnoDoen heeft de
mogelijkheid om LAT in het kader van
nazorg te combineren met een verdienwoning. DnoDoen gaat dan een huurcontract
aan op naam van de stichting. Na goed
huurderschap (binnen een vooraf vastge-
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stelde termijn) kan het contract op naam
van de cliënt gezet worden.
Locatie
De hulpverlening zal zowel op kantoor,
informele plekken en in de leefsituatie van
de cliënt plaatsvinden. Bij verdienwoningen
wordt goed huurderschap getoetst. De begeleiding zal vanuit het oogpunt van controle vaak in de leefomgeving plaatsvinden.
Duur en Capaciteit
De trajecten mogen niet langer duren dan
een half jaar en niet meer dan tien gesprekken beslaan. Er is geen vaststaande financiering voor LAT. Individuele financiering
van de cliënt in combinatie met de caseload
bepalen het maximaal aantal Lange Ambulante Trajecten.
Reguliere Langdurige Ambulante Trajecten
worden extern gefinancierd (bijvoorbeeld
door: PGB, AWBZ begeleiding individueel). Op basis van de financiering wordt in
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samenspraak met de verantwoordelijke manager de duur en intensiteit van de begeleiding bepaald.
Plaats binnen de keten
Indien nodig motiveren de hulpverleners de
cliënten richting ketenpartners voor extra
begeleiding. Dit heeft tot gevolg dat samenwerking tot de kern van de begeleiding
hoort.
Ketenpartners waar dnoDoen regelmatig
mee samenwerkt zijn: WNK, Woningbouwcoöperaties, Brijder verslavingszorg, Meldpunt Vangnet & Advies, Reclassering,
GGZ, Jeugdzorg en MEE.
De trajectbegeleider van dnoDoen is de
casemanager.
Mochten lezers naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan kunnen ze uiteraard contact opnemen met dnoDoen.
Telefoon 072-514 29 86
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Anne Judith Apeldoorn
Lokatiemanager Noord Kennemerland

Jan de Heemstraat
Vóór het elektriciteitshuisje hoek Fritz Conijntunnel werd op 21 mei 2014 in een gat
onder de grond - bedekt door een groot
(opengemaakt) luik - een ladder aange-

bracht. Auto’s geparkeerd langs de stoep
verwezen naar afvalmanagement en reiniging. De pomp van het elektriciteitshuisje
zou aan een reinigingsbeurt toe zijn.
Vervanging granulaatstroken
Rond mei werden beschadigde granulaatsstroken in diverse straten uit het project
regenwater ontkoppeling, door KokOosthuizen vervangen.
Renovatie Winkelcentrum De Hoef
- In het magazijn van de uitgebreide Albert
Heijn is een klantentoilet beschikbaar. Opgave bij de servicebalie, met begeleiding
naar de plek.
- Segesta heeft toekomstige zitbankjes/
prullebakken toegezegd, aan de zijkant van
de apotheek en tegenover de nog huidige
Blokker. Dit alles ná aanbrenging van de
bestrating voor de winkels en de in aanbouw zijnde Vomar, hopelijk na de zomervakantie van 2014.

Completering van fietsenrekken en bloembakken volgden intussen ook.
- Vanwege de giga regenbui op zaterdagnamiddag 2/8 werd de oude maar uit te breiden Vomar supermarkt gesloten wegens
buitengewone wateroverlast.
De Alkenhorst
Het wijksteunpunt zoekt vrijwilligers die
leiding kunnen geven aan de inloop. Deze
bestaat uit het begeleiden van spelletjes,
ontvangen van bezoekers, maken van een
praatje of creatief bezig zijn. In dit verband
is de inloop voor ouderen, chronisch zieken
of mensen met een beperking. De vrijwilligers bereiden de inloop met anderen wekelijks zelfstandig voor. Aanmelding bij Ilonka Preenen, telefoon 511 35 85 of
<i.preenen@wonenplusalkmaar.nl>
Bolweg rijles
Op 27 mei gaf de 82 jarige buurtgenoot
Niek Bolweg zijn allerlaatste autorijles,
waarmee hij in 1965 begon. Zijn rij instructiebewijs verliep op 2/6 en moet het mooi
zijn geweest want zijn zonen zetten de rijschool al jaren geleden voort.
Egmondermeer
Uit De Geestmolen van mei 2014 viel op te
maken dat voor een toekomstig Monuta
crematorium in de Egmondermeer, niet alle
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neuzen dezelfde kant op staan. Het zou een
symbolisch verjaardagscadeau zijn als de
Egmondermeer polder - die 450 jaar bestaat
in 2015 - op de plek van het te verdwijnen
Tuincentrum De Hoef, haar ongehinderde
open karakter de komende eeuwen kan blijven behouden.
Immers op 11/8 werd het nieuwe Dela crematorium in Heerhugowaard in gebruik
genomen terwijl aan de Edisonweg, Associatie Uitvaartverzorging Uitvaartcentrum zit
met ernaast een onbenut stuk grond voor
misschien wel een crematorium in industriegebied Oudorp?
Fritz Conijnlaan
Op 5 en 6 juni was de Noordwest kant afgesloten voor het ANWB project Streetwise.
Het gaat hier om een praktisch verkeersprogramma voor basisschoolkinderen, in dit
geval van obs De Kennemerpoort.
McDonalds
Op 29 juni werd het derde Alkmaarse McDonalds filiaal geopend aan de Terborchlaan 202, inclusief een gezellig buitenterras.
Cornelis Buysstraat
Begin juni werd dit Woonwaard complex
geschilderd, mèt natuurverf. Vaste keten-
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partner De Boer/Obdam schilderde de zes
en vijftig woningen met natuurvriendelijke
verf gemaakt op basis van lijnzaadolie, in
plaats van op basis van de steeds duurder
wordende aardolie voor synthetische verf.
Natuurverf schijnt ook langer mee te gaan.
Studentenwoningen Bergerweg
In juli stelde de Alkmaarse gemeenteraad €
100.000 beschikbaar aan Woonwaard voor
uitbreiding met acht zelfstandige woningen
aan het nog bestaande aantal van drie en
veertig stuks.
Speeltuin De Hoef
- Op 29/6 werd hier het vijf en twintigjarige
bestaan gevierd van kinderdagverblijf Kiddies.
- De maandelijkse oud papier inzamelingen
zijn op de volgende zaterdagmorgens 20/9,
25/10 en 22/11 van 09.30 - 11.30 uur, bij
Mesdaglaan 180. Op diezelfde data/locatie
vindt dan tegelijkertijd ook een tweede
hands boekenmarkt plaats van 10.00 12.00 uur. Prijzen vanaf € 0,50 per stuk
Porcellishof
In juli en augustus werden voegwerkzaamheden verricht aan beide flatgebouwen in
dit hofje.

Augustus 2014

Borstelmachine
In de ontkoppelde straten werd op 11 juni
een borstelmachine ingezet om het overtollige gras van de stoepen en parkeerstroken
te verwijderen. Ter voorkoming van schade
werden bewoners soms gevraagd om hun
auto’s elders te parkeren.
Honthorstlaan
- Tijdens het WK Voetbal/Brazilië was de
oranje stemming het meest zichtbaar rond
de drie hoge flatgebouwen, waar vandaan
vele slingers/vlaggetjes beneden samenkwamen bovenop lantaarnpalen.

- Vóór 19 augustus waren er als waarschuwing voor flatgebouw 'Hoeverzicht' vier
verkeersborden met parkeerverboden aangebracht om die dag dus niet te gaan parkeren van 07.30 - 18.30 uur. Via een hoog-

werker werden op het dak werkzaamheden
verricht aan de communicatie antennes.
Bloemaertlaan
- Begin augustus werden hier twee waagtoren hoge bomen gezien met rode stippen.
Navraag bij de gemeente leerde dat het in
beide gevallen ging om de besmettelijke
iepziekte, die eerder huishield in de Bloemaertlaan. Het duo werd op 12 augus-

tus gekapt en op 22 augustus de stronken
weg gevreesd. Vervanging van de oude
rotten zal volgen in het voorjaar van 2015.
- Half juli werden in de wadi’s de resultaten van jungle hoge gemixte graszaden gemaaid. Hierna werden de hopen door een
team van zes mannen geproportioneerd
langs de wegkant gedeponeerd om te worden verzameld.

1 september
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Uitrol regenwater ontkoppeling
- Tijdens de terugblik van 29/6 vertelde de
projectleider dat denkelijk vanaf oktober
2014 de regenwater ontkoppeling wordt
voortgezet in De HoefZO, met daarna een
vervolg in de buurt achter winkelcentrum
De Hoef.
- Na de buitenproportionele regenval van
afgelopen juli in woonwijken elders in Nederland worden in de media wadi’s, regenwater afkoppeling en groene daken als infiltratie mogelijkheden, steeds meer onder
de aandacht gebracht. Verder, als regenwater in betegelde tuinen niet of onvoldoende
zijn loop krijgt, neemt water het recht om
als ongenode gast binnenshuis te komen.
Judith Leysterstraat
- Zwemschool De Badkuip maakte eerder
deze maand een herstart door. De nieuwe
exploitant is Nationale Zwemschool Uniek
BV/Den Bosch, via wiens website nieuwe

inschrijvingen voor jonge kinderen welkom
zijn.
- In juni en juli werden aan de buitenkant
van het hoogste flatgebouw boven het winkelcentrum werkzaamheden verricht. Via
ophijsbare balkons werden de galerijen en
de vaste balkons aangepakt.
Willem Kalfstraatbrug
In juli werd deze brug over de Hoevervaart
voorzien van een nieuwe slijtlaag. De deels
vermolmde brugdekdelen werden samen

1 september:
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met de oude slijtlaag vervangen. Tijdens de
werkzaamheden werden verwaaide/kleurige
zeilen onder de brug opgehangen met de
bedoeling van opvang van materialen.
Terborchlaan fietstunnel
In juli en augustus werd dit tunneltje onder
de N9 door naar de Westrand tijdens werkdagen tussen 07.00 - 16.00 uur afgesloten.
Rijkswaterstaat voerde werkzaamheden uit
aan het plafond.
Wijkagent per 5.000 bewoners
Op 11/8 meldt het NHD dat per 1/1/2015
(Alkmaar fusiegemeente) iedere wijkagent
maximaal vijf duizend bewoners mag hebben. Het huidige werkgebied van wijkagent
Geert van Duren in Alkmaar-West
(werkgebied vanaf de Koedijker vlotbrug M.L. Kingweg) zal waarschijnlijk méér
bewoners inhouden, zodat er volgend jaar
misschien nog een tweede wijkagent aan toe
moet worden gevoegd?
Bootgezelschap
Zaterdag namiddag 16/8 stapte bij het aanmeersteigertje langs de Hoevervaart-west
vlak vóór watermolen de Geestmolen, een
gezelschap uit een oud type maar
mooi gemoderniseerde open platte boot.
Navraag leerde dat het om een privé tochtje
ging in een boot met een heerlijk klinkende/
tikkende oude motor, in het bezit van iemand uit de buurt. Wanneer kunnen we
de volgende afvaarten verwachten?
Audiologisch Centrum
Het begin 2013 aangebrachte/omsloten
speeltuintje op het oostelijke trottoir in de
Jan de Heemstraat van het Audiologisch
Centrum/De Vliegerstraat, is nagenoeg niet
gebruikt geworden. Zodoende werd besloten om het op 19/8 te verwijderen en het
naar een andere behandelgroep te verhuizen. De stoep aan de Jan de Heemstraat is
inmiddels weer aangepast tot vóór aanbrenging van het speeltuintje.
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Na alle problemen rondom hun lesbad
hebben Jose Driessen en Rob Vonhoff
een nieuwe exploitant gevonden die de
zwemschool gaat runnen. Nationale
Zwemschool Uniek is een gedegen partner die meerdere zwemscholen in het
land exploiteert en tevens verbonden is
aan de beroepsopleiding voor zwemonderwijs.
Zwemschool Uniek biedt vanaf 18 augustus het vertrouwde weekprogramma aan
met zwemlessen voor diploma A, B en C
en de baby-, dreumes-, peuter- en kleuterlessen.
Tevens heeft ze een speciale actie: degenen die inschrijven voor 1 september 2014
betalen géén inschrijfgeld én de lessen in
de maand augustus zijn gratis.
Voor de leszwemmers A/B geldt daarbovenop de aanbieding dat zij straks gratis
voor het C-diploma mogen lessen en afzwemmen.
De zwemlessen duren 45 minuten en een
lesgroep bestaat uit maximaal 6 kinderen.
Het afronden van het A diploma en de
lessen voor diploma B en C vinden plaats
in het grote bad.
Meer informatie en inschrijven:

<www.zwemschooluniek.nl/alkmaar>
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Hoefplan Cup 2014
Voetbaltoernooi
Woensdagmiddag 6 augustus was het
trapveldje tussen de Cornelis Bega-/
Moreelsestraat afgeladen. De schoolgaande jeugd had er zin in en organiseerde zelf een cupwedstrijd, onder het
toeziend oog van de Stichting STAD.
Ook sponsors toonden zich enthousiast.

O

ver deze voor mij onbekende cupwedstrijd - na het recente WK voetbal/
Brasil - voor kinderen tussen de 8 en 15
jaar, werd ik van te voren nòg net op tijd
ingeseind anders zou deze aan mij voorbij
zijn gegaan. Via een fotograferende stagiaire kwam ik uiteindelijk terecht bij leading
lady Dianne Dekker/Egmond van de Alkmaarse jongeren Stichting Talent And
Dreams (STAD). Ze vertelde dat de stichting contact opnam met Bewoners Onderneming De Alkenhorst om te informeren of
de jeugd uit de buurt gesteund wilde worden bij het zèlf ook uitvoeren van hun uitgerolde initiatieven tijdens de zomervakantie.

nooi - ieder met de naam van een bestaande
club - maar tafelvoetbal was ook onderdeel
van deze competitie. Het waren niet alleen
jongens die achter de bal aan holden maar
ook een meisjesteam, soms met vrolijk
wapperende/gekleurde hoofddoeken tot
over de taille.
Sponsors
Binnengehaalde sponsors waren Bewoners
Onderneming De Alkenhorst met een voor
dorstige kelen gepresenteerde stand met
drankjes, WonenPlus, Telstar sportstore met
prijzen en Alcmaria Victrix met voetbalspeltafels en een scheidsrechter.
Cupwinnaar?
De oproep aan de spelers was om wel sportschoenen te dragen, maar níet met noppen.
Na tweemaal navraag over de cupwinnaar/
winnende team zonder enig resultaat, is ons
jammer genoeg geen score bekend.

Verveling
In De Hoef sloeg bij thuisblijvers de verveling wat toe. Een groep van vier kinderen:
Cagatay, Ersin, Abdullah en Aziz nam in
juli al het voortouw en organiseerde dit
voetbaltoernooi, daar waar nodig met behulp van de Stichting Stad. In totaal deden
acht teams mee aan het veldvoetbal toer-
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Susanna E. Kropf

Activiteitencarrousel
Zestig-Plus
voor een fit en actief leven

Zorgcirkel locatie De Vleugels, activiteitencentrum de Blauwe Boom, WonenPlus
Alkmaar en Bewoners Onderneming De
Alkenhorst organiseren voor de inwoners
van De Hoef van zestig jaar en ouder een
gevarieerd activiteitenaanbod voor één
seizoen (van half oktober 2014 tot 1 mei
2015) met de naam: Activiteitencarrousel
Zestig-Plus.
De carrousel bestaat uit drie onderdelen:
Educatief: omgaan met uw computer of
tablet, workshop koken, filmmiddagen
Beweging: zwemmen, bowlen, fitness
Creatief: mozaïeken, vilten met wol, tekenen en schilderen.
U betaalt voor deelname aan de Activiteitencarrousel voor het hele seizoen slechts €
35.
Alleen voor enkele creatieve workshops zal
een bijdrage voor materialen worden gevraagd.

Daarna wordt er uitleg gegeven over de
Activiteitencarrousel en de diverse onderdelen en workshops zullen worden toegelicht.
Ook kunt u zich op deze avond meteen al
opgeven en betalen (er is een pinapparaat)
voor deelname aan de Activiteitencarrousel.
Het is wel belangrijk dat u zich van tevoren
opgeeft (graag voor 15 september) voor
deze avond!
U kunt dit per e-mail of telefonisch doen.
E-mail: <t.verwer@zorgcirkel.com>, tel.:
072 - 511 95 44
Tineke Verwer

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

Bent u nieuwsgierig geworden?
Kom dan naar onze informatieavond op
dinsdag 16 september 2014 om 18.00 uur in
het restaurant van De Vleugels, Terborchhof 1. Inloop is mogelijk vanaf 17.30 uur.
We beginnen deze avond met een stamppotmaaltijd (€ 2,50).
Augustus 2014

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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Activiteiten najaar 2014
in de Blauwe Boom
Bart van der Leckstraat 1 (achter de Aldi):
Woensdag: Teken-en schilderclub, wekelijks, van 13.30-15.30, tel. 06-41 38 76 86.
Woensdag: Lach yoga, 3e woensdag van
de maand, 2 van 20:00-21:15, 15/10, 19/11
en 17/12, tel. 06 24 15 49 04.

Vrijdag: Disco 6-8 jr. 18:30-19:30, 8-12 jr.
van 20:00-22:00, 19/09, 31/10, 28/11 en
12/12.
Vrijdag: Eten met de buren, van 18.0020.00, 12/09, 10/10 en 14/11, opgeven:
Wieneke tel. 072-5129230 of Teresa tel.
072-51 19 92 1.
Zaterdag: Repair Café, laatste zaterdag van
de maand, van 13:00-15:30, 27/09, 25/10,
29/11en 27/12, 072- 51 15 48 9, 06 45 39
15 67.
Zaterdag: Disco 12-16 jr. van 20:00-23:00,
1/11 en 13/12, tel. 06-11 05 31 51
Zondag: Filmclub, 3e zondag van de
maand, van 14.00- 16.00, 21/09, 19/10,
16/11 en 21/12, tel. 072-5119921
Zondag: Café de wereld, reisverhalen met
fotopresentatie Nepal, van 14:00-16:00,
26/10.
Meer info:

<www.blauweboom.nl>
André Huijzendveld

Winkelcentrum De Hoef
van Ostadelaan 266
1816 JG Alkmaar
072-512 18 24
www.bruna.nl
Uw adres voor:
Cadeaubonnen:
Tijdschriftenbon, boekenbon,
Bongo Cadeauboxen en diverse
cadeaubonnen van Post.nl

Meer dan 100 verschillende
inktcartidges voor printers.
Hebben wij een cartridge niet,
vertel het ons en dan nemen wij hem
in voorraad

Kentekens overschrijven,
Pakketten versturen,
Geldzaken ING en postzegels

Wij kunnen naast onze actuele
boekenvoorraad,
alle boeken bestellen voor u

Staatsloten, Miljoenenspel,
Lotto, Toto, Euro-jackpot
en krasloten

Geen verzendkosten,
Levering 2 a 3 werkdagen.
In de winkel af te halen
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(advertorial)

Pedicure Karina
Graag wil ik mij even voorstellen:
Ik heet Karina van Aanholt en ben Gediplomeerd Pedicure. Sinds 1 januari heb
ik mijn Pedicure Praktijk aan huis (De
Hoef), ik ben ook Ambulant Pedicure, ik
kom graag bij de mensen thuis om een
Pedicure behandeling te geven.

I

k werk met heel veel plezier in mijn
praktijk. De klanten die mijn praktijk
bezoeken voor een Pedicure behandeling
zijn vaak erg tevreden waar ik dan weer
veel voldoening uit haal.
Je voeten zijn levenslang trouwe onderdanen. Om ze in conditie te houden, verdienen
ze regelmatig extra aandacht. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is voetverzorging geen overbodige luxe. Er zijn talloze redenen denkbaar om aandacht te besteden aan je voeten.

Na de behandeling geef ik altijd een heerlijke korte voetmassage, doordat ik straks
mijn diploma voetreflexmassage heb, kan
ik de klant iets extra’s bieden.
Ik ben aangesloten bij ProVoet. ProVoet is
de landelijke brancheorganisatie voor de
Pedicuren. Pedicures die zijn aangesloten
bij Provoet zijn altijd gediplomeerd en goed
geïnformeerd over actuele vakontwikkelingen. Zij staan garant voor een professionele
behandeling en verzorging van uw voeten.
Wilt u net als vele anderen ook een Pedicurebehandeling of wilt u tips over hoe u bepaalde voetkwalen kunt verhelpen? Neem
dan contact op met Pedicure Karina.
Ik verwelkom u graag in mijn Praktijk of
bij u thuis.
Voor advies en afspraken: 06-393 697 75
<www.pedicurekarina.nl>
Cornelis Begastraat 22
1816 TT Alkmaar

Ter voorkoming van pijnlijke problemen,
voor ontspanning en een verzorgd uiterlijk,
maar bijvoorbeeld ook bij veel sporten, een
staand beroep of een medische aandoening.
Ook bij u thuis geef ik u de gewenste Pedicure behandeling. Uiteraard kunt u bij mij
ook voor deel behandelingen terecht, op
verzoek van de klant kom ik ook alleen
langs om de nagels te knippen en mechanisch te verzorgen.
Een behandeling bestaat bij mij uit: nagels
knippen, nagel omgeving reinigen en mechanisch afwerken, eelt en kloven verwijderen, likdoorn of ingroeiende nagel behandelen en druk vrij leggen. Schimmel- en kalk
nagels advies en behandelen, incrèmen en
korte voet massage.
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Driemasternieuws

D

e Driemaster plaatste zich met haar
jongenselftal voor de districtsfinale
op woensdag 4 juni in Uithoorn door de
regiotitel in Den Helder te behalen. Daar
werden ze vierde van Noord-Holland.
De school voert het continue rooster van
8.30 tot 14.15 uur op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. Op woensdag zijn de
lestijden van 8.30 tot 12.30 uur. De leerlingen starten hiermee op maandag 18 augustus om 8.30 uur.

30

Op het schoolplein zou begin augustus een
pannaveldje aangelegd worden. Het moest
een leuke ontmoetingsplaats worden voor
de jeugd uit de wijk.
Het zou toen al gerealiseerd moeten zijn,
doch het bedrijf kwam in de geplande week
niet opdagen. Maandag 18 augustus begon
de school en lag het schoolplein nog open.
De school krijgt voor de gemiste opleveringsdatum als compensatie een kleine korting. Intussen is het pannaveldje,
gesponsord door Bewoners Initiatieven
Alkmaar West, klaar gekomen.
EHR
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De Alkenhorst
Inloop
Van maandag tot en met vrijdag bent u
hartelijk welkom bij de inloop in het 'huis
van de wijk' De Alkenhorst aan de Schelfhoutlaan 4. Onze gastvrouwen en -heren
ontvangen u met een kopje koffie of thee.
U kunt ook de krant of een boek lezen, een
spelletje doen, creatief bezig zijn, een
praatje maken, onder de mensen zijn. Ontspannend en gezellig. Niets doen is ook
goed. Er zijn bovendien ook dagdelen met
een activiteit. Openingstijden: maandag tot
en met vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en van
13.30 tot 16.00 uur. Ook op zondag bent u
welkom van 13.30 tot 16.30 uur.

Burendag
Op zaterdag 27 september, de landelijke
Burendag, staan de deuren van De Alkenhorst en De Vleugels open voor alle buren
in de wijk, met Hollandse en internationale
hapjes, muziek en spelletjes voor jong en
oud. Kom kennismaken met De Alkenhorst,
Evean, WonenPlus Alkmaar en Zorgcirkel
De Vleugels.
Tussen 11.00 en 15.00 uur bent u van harte
welkom!
Exposities
In de kantoren van WonenPlus Alkmaar en
in de zalen van De Alkenhorst zijn twee
exposities te bewonderen. Dirk Bakker en
Linn Bokhorst zijn allebei van 'Samen

Sterk zonder Stigma', een groep bestaande
uit kunstenaars met en zonder een psychiatrische beperking.
Daar waar Linn Bokhorst in haar werk een
inkijk geeft in de rijke innerlijke belevingswereld van haar gedachten, emoties en gevoelens op prachtige grote doeken, schildert Dirk Bakker fascinerende figuren,
die het midden houden tussen mensen en
poppen. Vaak zijn het bekende stripfiguren.
Met de heldere en duidelijke kleuren lijken
de werken van Dirk op het eerste gezicht op
voorstellingen voor kinderen. Bij nadere
beschouwing hebben ze een dubbele betekenis. Zeer de moeite waard om te komen
bezichtigen, tot eind september. De schilderijen zijn ook te koop. De Alkenhorst is de
hele zomer geopend, overdag van maandag
tot en met vrijdag en op zondagmiddag.
Informatie? Bel met WonenPlus Alkmaar
(072) 5122 711.
Inge Zoet
MOLENWIEKJE
Maak kennis met de wereldtaal

ESPERANTO
tijdens het Studieweekeinde voor alle
leeftijden
7-8-9-november 2014
in De Banjaert te Wijk aan Zee.
Informatie en aanmelden:
Studsemajnfino@esperanto-nederland.nl
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Film in de Pius X
Op woensdagmiddag 24 september zal
de filmgroep de film getiteld Les Miserables laten zien.
Les Misérables is een film
gebaseerd op de gelijknamige musical, die op haar
beurt is gebaseerd op het
boek van Victor Hugo.
In het Frankrijk van begin
19e eeuw wordt Jean Valjean, een man die lang in
een strafkamp heeft gezeten, voorwaardelijk vrijgelaten. Zijn verleden laat hem echter niet zomaar met rust, omdat hij wordt
opgejaagd door de meedogenloze agent
Javert, die hem wil oppakken wegens oplichting. Een film van passie, zelfopoffering
en verlossing. Het geheel wordt als musical
(dus gezongen) weergegeven.

Woensdag 29 oktober Titel: October Baby
De hoofdrolspeelster gaat
wanhopig op zoek naar haar
verborgen verleden om
hoop te vinden voor haar
toekomst. Tijdens die reis
komt zij tot de ontdekking
hoe waardevol het leven is!
Wij hopen ook in dit nieuwe seizoen op een
goede belangstelling voor de filmmiddagen.
"Zolang u blijft komen, draaien wij. Zolang
wij draaien, blijft u hopelijk komen!"
De volgende film is op 26 november
Ontvangst vanaf
13.45 uur met koffie/
thee
Entrée
€ 3,00
Aanvang film
14.00 uur
Duur film
± 1½. uur
Plaats
wijkkerk Pius X
Ingang
Blanckerhofweg 15
Yvonne de Weerdt

De Vliegerstraat 3
1816KD Alkmaar
Tel: 072-515 00 00
info@pofa.nl, www.pofa.nl

Van Everdingenstraat 42
1814 HA Alkmaar
Tel: 072-520 40 70
FysiotherapieElisabeth.nl
Specialisaties: Kaaktherapie
Kinderfysiotherapie, Manueeltherapie
Mimetherapie, Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie, Dry needling
Oefengroepen: COPD - Diabetes - Parkinson- Dikke maatjes - Obesitas
Fysiotherapie Elisabeth verzorgt sinds
november 2011 de manueel therapie bij
de Pofa. Mario Faro, beëdigd manueel
therapeut, is vanuit fysiotherapie Elisabeth op donderdag aanwezig in de Pofa.
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Psychosomatische fysiotherapie:
Ontspanningstherapie
Ademtherapie, Psycho-educatie
Algemene fysiotherapie
Haptotherapie
Manuele therapie
(in samenwerking met
fysiotherapie Elisabeth)
Oefengroepen:
Ontspanningstherapie
Slaaptraining, Time Out
Big Move

Persbericht

Pius X nieuws
Op zondag 24 augustus vierde de wijkkerk Pius X om 9.30 uur de 100e sterfdag van paus Pius X. Het Dominicuskoor
zong een feestelijke mis en pastor
Franklin ging voor. Na afloop was er een
gebakje bij de koffie.

P

aus Pius X is bekend geworden door
grote voorstander te zijn om kinderen
eerder deel te laten nemen aan het ontvangen van de Heilige Communie. Hij stelde de
leeftijd bij en wel naar zeven of acht jaar.
Hij ijverde voor het behoud van de Gregoriaanse zang. Hij was een felle tegenstander
van het modernisme en hij zag dat Europa
onrustig werd en ijverde voor vrede. Helaas
brak de Eerste Wereldoorlog uit in het jaar
van zijn overlijden. Zijn sterfdag is 20 augustus 1914. Zijn pontificaat was van 19031914.
Op woensdag 10 september is er een Midweekviering. Verder volgens rooster op
iedere tweede woensdag van de maand
steeds om 10.00 uur.
Op woensdag 8 oktober is er om 10.00 uur
de Midweekviering in bovengenoemde
kerk. Pastor H. Slot gaat voor. De homilie is
aangepast aan de Alkmaarse Ontzetfeesten.
- De bijeenkomsten van de Bijbelgroep beginnen op donderdag 11/9 om 10.30 uur.

Vergeetachtig
Wijkinformatieavond: Vergeetachtig…
of is het iets anders?
In Zorgcirkel De Vleugels, Terborchhof
1 in Alkmaar, is op 3 september van
19.00 tot 21.00 uur in de grote zaal een
wijkinformatieavond met als thema:
‘Vergeetachtig… of is het iets anders?’.

A

anmelden vooraf is niet nodig. De
bijeenkomst is kosteloos.
Iedereen vergeet wel eens iets, een verjaardag, een sleutelbos. Is dat een reden om je
zorgen te maken? Pascalle Schmitz, dementieconsulent van de Stichting Geriant, gaat
in op vragen over de werking van het geheugen bij het ouder worden en hoe om te
gaan met eventuele geheugenproblemen.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in
samenwerking tussen De Zorgcirkel en
Stichting Geriant. U bent van harte welkom!

EHR

Dichtbij……het verst!

Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
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Extra handen nodig
in Alkmaar en
Koedijk!
Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel
mensen denken aan een rolstoel en een
spierziekte. De chronische ziekte, die het
zenuwstelsel aantast, komt maar
moeilijk van vooroordelen af.

T

ijd voor actie, besluit Saskia Lie
Atjam, ambassadeur van het Nationaal
MS Fonds. Saskia Lie Atjam, 45 jaar, heeft
vier jaar geleden de diagnose MS gekregen,
maar heeft sinds 2007 al klachten.
Was de diagnose een dieptepunt of
duidelijkheid?
Het is een duidelijkheid, een verademing.
Eindelijk heb ik een diagnose, hoe zwaar
die ook is! Er is een enorm vooroordeel dat
mensen met MS in een rolstoel
terechtkomen. Ik heb mijn omgeving zelf
verteld wat MS is zodat mensen niet zelf
daarbij een beeld gaan vormen.
Staat MS jouw leven in de weg?
MS staat mijn leven niet in de weg, ik denk
dat je alleen maar zelf je leven in de weg
kan staan. Het is gewoon hoe je er zelf mee
omgaat en hoe positief of negatief je in het
leven staat.
Op zekere hoogte kan je natuurlijk
bepaalde dingen minder goed, maar mijn
leven gaat gewoon door. Het lastigste vind

ik het inleveren van bepaalde dingen die je
vroeger deed. Ik sportte bijvoorbeeld heel
veel, dat gaat gewoon niet meer. Je moet
niet meer teruggrijpen naar het leven wat je
hiervoor had. Zo van: Ja, maar toen kon ik
dat nog…. Dat vind ik af en toe wel eens
lastig. Je lichaam dirigeert nu eigenlijk een
beetje je leven.
Is MS voor iedereen hetzelfde?
MS is niet voor iedereen hetzelfde. Je kan
honderd MS-patiënten hebben en iedereen
heeft een ander verhaal.
De grootste misvatting?
Ten eerste dat mensen denken dat het een
spierziekte is en ten tweede dat iedereen
met MS in een rolstoel terecht komt. Dat is
helemaal niet zo. Je kan honderd worden
met MS.
Wat is jouw motto?
Het zijn niet de jaren in je leven die tellen,
maar hoe je het leven hebt geleefd in die
jaren.
Extra handen gezocht
Afgelopen november werd de MS Collecte
met zo’n twee en twintig collectanten in
Alkmaar en Koedijk georganiseerd. “Wij
zijn dolblij met dit aantal collectanten!
Maar om bij iedere voordeur aan te bellen,
zijn er zeker nog 375 collectanten nodig”,
zegt Saskia Lie Atjam.
Aanmelden als collectant kan bij het
Nationaal MS Fonds,
<info@nationaalmsfonds.nl> of via 010591 98 39. Voor meer informatie:
<www.nationaalmsfonds.nl>. Een donatie,
klein of groot, is welkom op giro 5057. De
collecteweek is van 17 tot 22 november.
Pamela Zaat,
Landelijke coördinatrice Nationaal MS
Fonds
<pamela@nationaalmsfonds.nl>
(010) 591 98 39
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Bewoners Initiatieven
Meer sociale contacten door
bewonersinitiatief
Bewoners Tuinderspad organiseren elk
jaar MultiCultimarkt
Het idee ontstond in 2008 tijdens de feestelijke opening van het appartementencomplex aan het Tuinderspad in Nieuw
Overdie. En inmiddels organiseert Jack
de Vries, samen met een aantal andere
bewoners elk jaar de MultiCultiTuindersmarkt. Alleen dit jaar ging het
feest vanwege het slechte weer niet
door…

W

e zitten, samen met Gina Boots en
Ans van Duijn, gezellig aan de thee
bij Jack en Tine de Vries. Tine: “Dat MultiCulti in de naam is vanwege de meer dan
zeventig culturen die hier wonen in de
wijk.” “Dat is ook niet verwonderlijk,” zegt
Ans, “want Nieuw Overdie is gebouwd
voor de medewerkers van destijds nog
Hoogovens, die inderdaad overal vandaan
kwamen.”
De MultiCulti-Tuindersmarkt vindt elk jaar
plaats in samenwerking met amateurtuindersvereniging de Volharding. Gina: “De
bewoners van het Tuinderspad krijgen gratis een kraam, maar de markt is voor heel
Oud- en Nieuw Overdie. We brengen wel
5000 flyers rond.”
Jack: “En elk jaar ga ik de wijk in om foto’s
te maken die mensen met een bonnetje kunnen afhalen op de markt. Op die manier
trekken we ook mensen naar de markt.”

Gina: “Zo hebben we een
kraam met een
schildersactiviteit voor kinderen.”
Ans: “We bakken ook pannenkoeken, die we
verkopen.
We
gaan zo goed mogelijk met ons budget
om!” Dat budget komt deels voort uit het
bewonersinitiatief dat ieder jaar wordt aangevraagd. Jack: “Daar betalen we de
kraamhuur van en de huur van de speelelementen.”
Dit jaar, op 10 mei, zou de markt voor de
zesde keer gehouden worden. Maar toen
buitenradar een dag van tevoren aangaf dat
het zaterdag van 9 tot 5 zou gaan regenen,
is op het laatste moment alles afgezegd.
Voor de barbecue voor de bewoners kon
gelukkig een plekje gevonden worden bij
072. Jack: “Maar mensen kunnen nog wel
hun foto’s ontvangen! Kijk even op
<www.tuinderspad.nl> voor informatie.”
Bewonersinitiatieven
Ook een idee voor een bewonersinitiatief?
Kijk op <www.alkmaardoethet.nl>
(Bewonersinitiatief).
Tekst: Judith Flapper
Foto: Fotostudio Wick Natzijl
Voor informatie over Bewoners Initiatieven
in Alkmaar-west neem contact op met Martien de Bruijn <voorzitter@geestmolen.nl>

Sociale contacten
“Het idee is ontstaan ter bevordering van de
sociale contacten. Behalve een rommelmarkt zijn er culturele en creatieve activiteiten en er is altijd muziek.”
Augustus 2014
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Wilt u ook

Dat kan!
Bel, schrijf of e-mail naar: Martien de Bruijn
Honthorstlaan 262
1816 TK Alkmaar
072-511 35 40
<redactie@geestmolen.nl>
Uitgave ‘De Geestmolen’
‘De Geestmolen’ is sinds 1995 een uitgave van de vereniging Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ en verschijnt 4 maal per jaar. Aan het einde van februari, mei, augustus en
november.
Oplage en verspreiding
Het blad wordt in een oplage van 1100 exemplaren huis aan huis bezorgd in het volgende
gebied:
Bloemaertlaan, Cornelis Begastraat, De Vliegerstraat, Hoeverpad, Honthorstlaan, Jan de
Heemstraat, Leonard Bramerstraat, Lievenshof, Moreelsestraat, Porcellishof, Schelfhoutlaan, Terborchhof (De Vleugels), Terborchlaan, Tethart Haagstraat, Weenixhof, Weissenbruchstraat, Willem Hedastraat, Willem Kalfstraat, Résidence Hoevervaart, De Alkenhorst, Bosschaertpad, Claeszpad, Van der Astpad, Saverystraat.
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn (formaat A5)

hele pagina

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 NL93 RABO 0376 4995 16
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
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.
Dierenambulance Noord-Kennermerland:
tel. 06-224 952 96
De Vleugels: <www.devleugels.nl> tel: 511 95
44, e-mail: <info@devleugels.nl>, grote letter
boeken, ma. 14.00-15.30 uur
Grof huisvuil: afhalen: tel. 548 94 44,
afvalbrengplaats Kitmanstraat 26, di. t/m vr.
08.00-16.00, za. 10.00-16.00
Het Heem: DNOdoen, Jan de Heemstraat 7,
tel. 514 29 86, Klachten: 072-514 29 80
<info@dnodoen.nl> <www.dnodoen.nl>
Hospice: Blankerhofweg 13, tel: 514 23 00
Huisartsenpost Alkmaar: tel. 518 06 18, Hertog Albrechtweg 5A
Kerken in De Hoef: Apostolisch Genootschap,
Picassolaan 20, tel. 512 49 66. Gereformeerde
Gemeente Bij de Bron: W. Buytewechstraat 2,
tel. 072-512 91 95, Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen, Jan de Heemstraat 10, tel. 520 10 10. Wijkkerk Pius X, Hobbemalaan 125, tel. 511 70 12. Vrijheidskerk,
Hobbemalaan 2a, tel. 511 09 36 (beheerder).
Christelijk Gereformeerde kerk. Honkpad 2, tel.
515 41 98, Surinaamse Moskee, Mesdaglaan
194. tel: 511 44 55

Kern8: Adviesbureau Bewonersorganisaties
tel. 06-49 33 48 78, <adviesbureau@kern8.nl>
<buurtbemiddeling@kern8.nl>
Natuurinstituut: info: 072-520 18 85
<info@natuurinstituut.nl>
<www.natuurinstituut.nl>
Openbaar vervoer: tel. 0900 92 92
Politie: Mallegatsplein 2, tel. 0900-88 44,
Wijkagent: Geert van Duren, spreekuur Honthorstlaan 436, do. 10.00-10.30 tel. 0900-8844
<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
SOS/Sensoor NW: telefonische hulpdienst: tel.
0900-0767.
Speeltuin De Hoef: Mesdaglaan 178,
tel: 515 13 37
Stadhuis: Langestraat 97. tel: 14072
Stadsbeheer: Centraal meldpunt (grof vuil) tel.
548 94 44, ma. t/m vr. 8.00-16.00.
Stadskantoor: Mallegatsplein 10, tel. 14072,
ma. t/m vr. 9.00-16.30, don. 18.30-20.00 (met en
zonder afspraak). <post@alkmaar.nl>
Starlet: Prikdienst: ma-wo-do-vr van 8 tot 8.45
uur. De Vleugels
VvE Hoefplan V: <HoefplanV@hetnet.nl>
Voorzitter: Nel Bijl, Beheerder: Hans Veerbeek
tel. 515 47 86, 06-536 684 50
Wijksteunpunt: Huis v.d. Wijk De Alkenhorst,
Schelfhoutlaan 4, tel: 303 00 90, Reserveringen:
Tel: 072-303 00 90, <info@dealkenhorst.nl>
Website: <www.dealkenhorst.nl>
- Evean Thuiszorg: 0900-9897
- WonenPlus: Schelfhoutlaan 4, tel: 512 27 11
E-mail: <info@wonenplusalkmaar.nl>

Gebiedsbeheerder: info over openbare buitenruimtes: bellen naar het Klant Contact Centrum
(KCC) tel. 14 072 of de gebiedsconsulent
Gebiedsconsulent: Nelleke Kool, Annemiek
Benjamin tel. 548 81 77. Spreekuur Honthorstlaan 436, ma 9.30-10.00, do. 9.00-10.00.
<zuid@alkmaar.nl>
Wijkcoördinator: Ellen de Man, tel: 548 86 52,
of 14072. e-mail: <edman@alkmaar.nl>
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Lidmaatschap

Projectgroepleden

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

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

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
<webmaster@geestmolen.nl>

Verspreidingsgebied
Bloemaertlaan, Cornelis Begastraat, Hoeverpad, Honthorstlaan, Jan de Heemstraat, JongkindlaanNoord, Leonard Bramerstraat, Lievenshof, Moreelsestraat, Porcellishof, Schelfhoutlaan, Terborchhof, Terborchlaan, Tethart Haagstraat, De Vliegerstraat, Weenixhof, Weissenbruchstraat, Willem
Hedastraat, Willem Kalfstraat, Résidence Hoevervaart, De Alkenhorst, Bosschaertpad, Claeszpad,
Van der Astpad, Saverystraat.

&...............................................................................................
Ja, ik word lid van de vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Naam:________________________________________________________________
Adres:________________________________________________________________
Postcode:__________________Plaats______________________________________
Telefoon:______________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Datum en Handtekening:________________________________________________
Ieder jaar ontvangt u een betalingsverzoek, directe betaling: NL93 RABO 0376 4995 16

Inleveren lidmaatschapstrookje: Bloemaertlaan 182, penningmeester@geestmolen.nl
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