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Beste buurtbewoners
‘Geestmolen’

van

De

Hoef

Nieuwjaarsreceptie
Deze tweede receptie van het Buurtoverleg
is op zondagmiddag 11 januari, met opnieuw muziek van de ‘Just Jazz Band’,
swingend verlopen en werd bezocht door
ongeveer vijf en zestig wijkbewoners. De
band was zeer professioneel en werd door
alle aanwezigen bijzonder gewaardeerd.

Drankjes werden geserveerd door de gastdames en -heren van De Alkenhorst en hapjes door de leden van onze eigen Feestmolen. De tevredenheid bleek ook uit het feit
dat zo'n vijf nieuwe leden/donateurs zich
spontaan opgaven bij het Buurtoverleg.
Aanwezig waren dit jaar ook meer bewoners van het nieuwere gedeelte van onze
wijk. Volgend jaar gaan we het zeker nog
eens doen, hopelijk voor nog meer bewoners van De Hoef 'Geestmolen'.
ALV
De Algemene Ledenvergadering wordt dit
jaar gehouden op dinsdagavond 10 maart in
de Mormonenkerk, Jan de Heemstraat 10
van 19.30 uur tot 22.00 uur. Mede door
deze centrale plek in onze wijk rekenen we
op een hoge opkomst, liefst met leden die
6

nog meer voor ons Buurtoverleg willen
betekenen als werkgroeplid of bestuurslid.
Maar natuurlijk ook gewoon om de verslagen van het bestuur en de werkgroepen te
horen en hun plannen voor de toekomst. Of
om zelf met vragen of ideeën aan te komen
of gewoon om uw medebuurtbewoners te
ontmoeten.
Na de pauze spreekt Kees Kraakman als
voorzitter van de stichting 'BEM 450 jaar'
over de Egmonder- en Bergermeerpolders,
die 450 jaar bestaan in 2015, dat word gevierd met een reeks aan festiviteiten.

De dia- en PowerPoint presentatie, na de
pauze (rond 21.00 uur), is ook open voor
niet-leden.
20 jarig jubileum
Het Buurtoverleg werd opgericht op 24
april 1995 dus bestaat het in 2015, 20 jaar.
Wij hopen dit jubileum binnen ons werkgebied op zaterdag 27 juni 2015 samen met de
wijkbewoners te vieren. De voorlopige
plannen zijn om 's morgens op het trapveldje tussen de Moreelse- en de Cornelis Begastraat een voetbaltoernooi te houden van
10.00 tot 12.00 uur. In de middag willen we
van 14.00 tot 17.00 uur een muziekfestival
organiseren voor volwassenen en Oud Hol-
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landse spelletjes voor kinderen. Dit alles in
de zalen van het Huis van de Wijk De Alkenhorst met hapjes en drankjes. In De
Geestmolen van juni 2015 volgen meer details.
Adverteerder
In deze uitgave mogen we weer een nieuwe
adverteerder verwelkomen. Stichting Kinderopvang Alkmaar (SKOA) wil hun buitenschoolse opvang, maar speciaal hun kinderdagverblijf Jan Steen, gelegen aan de

Buurtagenda
‘Om een Koppie’
Kunstobject onthuld
6 maart om 14.00 uur
Winkelcentrum De Hoef

ALV
Dinsdag 10 maart
19.30 tot 22.00 uur
Mormonenkerk

Happy Hour
De Vleugels
28 maart, 25 april, 30 mei
16.00 tot 17.30 uur
gelijknamige straat in Alkmaar-West, onder
onze aandacht brengen. We zijn de directie
van de SKOA zeer erkentelijk voor hun
substantiële steun aan De Geestmolen.

Winkelcentrum

Lidmaatschap
Binnenkort zult u van de penningmeester
een uitnodiging ontvangen om het lidmaatschap, nog steeds 7,50 euro per lid, over te
maken. Het Buurtoverleg heeft uw bijdrage
hard nodig. U kunt de penningmeester vóór
zijn door zelf reeds de 7,50 euro (of meer)
over te maken naar ons Rabobank IBAN
nummer: NL93 RABO 0376 4995 16. Wilt
u op een andere, heel aangename manier,
ons Buurtoverleg financieel helpen dan kunt
u zich opgeven via
<Feestmolen@geestmolen.nl> voor de
jaarlijkse Rabobank fietssponsortocht die
dit jaar op zaterdag 13 juni plaats vindt. De
eerste tien fietsers kunnen totaal 300 euro
voor onze kas verdienen. Meer bewoners
kunnen meefietsen maar dan uitsluitend
voor de gezelligheid.

20 jarig Jubileum
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28 en 29 maart
Feest

Buurtoverleg
Zaterdag 30 mei

Repaircafé
De Blauwe Boom
28 februari, 28 maart,
25 april, 30 mei

BEM 450 jaar
Herdenkingsdienst
19 april om 15.00 uur
Pius X kerk
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
van Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Dinsdag 10 maart 2015
De kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste dagen
Jan de Heemstraat 10
Aanvang 19.30 uur
Koffie om 19.15 uur
Alle leden van het Buurtoverleg zijn welkom
Na de pauze om ongeveer 21.00 uur

Festiviteiten rond BEM 450
Door Kees Kraakman voorzitter stichting BEM 450
Over het 450 jarig bestaan van de Egmonder– en Bergermeerpolders

Alle wijkbewoners zijn welkom voor deze presentatie
Huis van de wijk: De Alkenhorst
Wijksteunpunt De Alkenhorst aan de
Schelfhoutlaan 4 is elke werkdag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van
13.30 tot 16.30 uur. Er staat altijd een vrijwilliger klaar om u te helpen. Elke morgen
en middag zijn activiteiten gepland. Ook
voor feestjes is het wijksteunpunt zeer geschikt. Verschillende wijkbewoners hebben
er al hun verjaardag gevierd.

Nationale Buitenspeeldag
Deze vindt plaats door het hele land op
woensdag 10 juni van 14.00 tot 16.00 uur.
In onze wijk werd de Buitenspeeldag gehouden rond het speeltuintje aan het eind
van de Willem Hedastraat. Vorig jaar ging
de dag niet door vanwege gebrek aan organisators. Esther Kuiper heeft deze kar jarenlang getrokken en zal zeker een opvolger

Duurzaamheid
We gaan nog steeds verder met het recyclen
van aluminium. Soms vind ik dagelijks
enveloppen met aluminium in mijn brievenbus. Bij sommige bewoners heb ik ook
zakkenvol opgehaald. Als u genoeg ruimte
heeft is dat misschien een betere methode. van advies kunnen zijn. Wilt u dit mooie
Het geeft mij meteen de gelegenheid om werk van haar overnemen, dan graag aanaan te geven wat niet gewenst is, zoals kof- melden bij Kern8
<buitenspeeldagalkmaar@kern8.nl>.
fie- en chipzakken, die vaak maar een superdun laagje aluminium bevatten, dat echt
Martien de Bruijn
niet de moeite waard is. Alle spaarders,
<voorzitter@geestmolen.nl>
bekend en onbekend, van harte bedankt.
8
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Dit jaar bestaat het Buurtoverleg al weer
20 jaar. Vooruitlopend op de viering een
terugblik op de ‘cijfertjes’.

H

et Buurtoverleg staat er financieel
goed voor. Ondanks een lichte daling
van het aantal betalende leden zijn de inkomsten stabiel. De waardering van leden
voor ons vrijwilligerswerk uit zich in genereuze donaties van € 10 oplopend tot €
57,50 per persoon. Vanuit het bestuur wil ik
laatstgenoemde donateur hiervoor natuurlijk
heel hartelijk bedanken!
Boekhouden
Voor de één een lust voor de ander een last.
Persoonlijk hou ik van overzicht. Toen ik in
2000 aantrad als voorzitter, wat ik tot en
met 2005 geweest ben, heb ik een computerprogramma geschreven om de cijfers snel
en goed bij te kunnen houden. Na 2011 heb
ik alle ontbrekende jaren ingevoerd voor
een totaaloverzicht en het maken van rapportages.

Door de jaren heen
Koos Smith was in 1995 de eerste penningmeester, in 1998 opgevolgd door Corine de
Man. Zij hebben de basis gelegd voor de
huidige financiële registratie en rapportage.
In 2000 werd wijlen Jan Schumer penningmeester. Jan was iemand van de ‘oude stempel’ en werkte zonder computer! Van
2007 tot 2009 was Dion Yntema penningmeester, opgevolgd door de ervaren Theo
de Winter. Na vele jaren penningmeester
van het OSA te zijn geweest mocht ik in
2011 penningmeester van het Buurtoverleg
worden.
Liquide middelen
Typisch een boekhoudkundige term wat
eigenlijk aangeeft hoeveel geld je hebt. Het
gaat dan over het geld in kas, op de lopende
rekening en op de spaarrekening. Spaarrekening? Jawel, sinds er op de lopende rekening geen rente meer uitgekeerd werd hebben we zoveel mogelijk geld laten
‘renderen’ op een spaarrekening.
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Op de vorige pagina een overzicht van de
‘liquide middelen’ aan het einde van elk
boekjaar door de jaren heen.
Leden
De penningmeester houdt ook de ledenadministratie bij. Door de jaren heen zijn er
verschillende ledenwerfacties geweest. Het
meest in het oog springend is die van 2010.
Uiteraard is er ook een natuurlijk verloop
van opzeggingen van leden die verhuizen
of leden die overleden zijn. Daarnaast zijn
er ook leden die om verschillende redenen
niet betalen en uiteindelijk als lid uitgeschreven worden. De aangegeven ‘Leden’
in het overzicht hieronder zijn gegeven de
Statuten leden en donateurs.
Donateurs zijn ‘leden’ die niet in het verspreidingsgebied wonen maar het Buurtoverleg wel financieel steunen.
In januari 2015 hebben zich al vijf nieuwe
leden aangemeld wat een fantastische start
van het jubileumjaar is. Waardeert u de
activiteiten van het Buurtoverleg en bent u
nog geen lid? Aanmelden kan altijd via onderstaand e-mail adres of via de aanmelding
achter in elke De Geestmolen.
Rens Kleverlaan
Penningmeester
penningmeester@geestmolen.nl

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
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Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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Bezwaren tegen
komst crematorium
Er zijn vergevorderde plannen voor een
crematorium in De Westrand op de locatie van tuincentrum De Hoef. Bijna de
voltallige gemeenteraad is teruggekomen
op het eerder door haar vastgesteld beleid dat hier geen stedelijke voorzieningen mogen komen.
Prestige
Nadat de gemeente Alkmaar de afgelopen
jaren alle eerdere aanvragen voor een regionaal crematorium van de hand gewezen
heeft is vorig jaar in Heerhugowaard een
regionaal crematorium geopend. Deze
voorziet ook in de behoefte van de gemeente Alkmaar en omgeving. Nu is er wél de
mogelijkheid voor een Monuta crematorium in Alkmaar. Is dit gebaseerd op financiële gronden of prestige?
Agrarische bestemming
Nog geen twee jaar geleden heeft de voltallige gemeenteraad vastgesteld dat de gronden van Tuincentrum De Hoef aan de
Meerweg na opheffing een agrarische bestemming moeten krijgen, als tegenwicht
voor de verstedelijking elders in de
Westrand. Een stedelijke voorziening als
een crematorium past niet op deze locatie.
Politiek
Nog geen jaar na de vaststelling van het
bestemmingsplan blijkt de gemeenteraad
haar afspraken alweer ‘vergeten’ te zijn.
Bijna de voltallige gemeenteraad is honderdtachtig graden gedraaid in haar besluit
over het bestemmingsplan Alkmaar West.
De één wilde niet onder doen voor de ander
12

over het prachtige ontwerp voor een crematorium. Dat dit niet past qua bestemming
(door dezelfde raadsleden vastgesteld beleid) qua hoogte en omvang, werd ondergeschikt gemaakt.
Weerstand
De gemeente Heiloo heeft bezwaar aangetekend tegen het massale bouwwerk net als de
Stichting Behoud Historisch Landschap
Bergen-Egmond-Schoorl. Dela, de eigenaar
van het crematorium in Heerhugowaard dat
niet in Alkmaar mocht komen heeft aangegeven ook bezwaar aan te tekenen, evenals
de Associatie Uitvaartverzorging in Oudorp.
Media
In de Alkmaarsche krant en in de stadskrant
staan soms lovende artikelen over het nieuwe crematorium. In weekbladen is eenmaal
een keerzijde van tegenstanders aangegeven. Wat is nu de stand van zaken?
Provincie
Het crematorium is een stedelijke voorziening welke in strijd is met het bestemmingsplan. Van de gemeente mag het crematorium er komen maar wat vindt de Provincie
hiervan? Op verzoek van de gemeente heeft
de Provinciale Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) besloten in principe
geen bezwaar te hebben.
Procedurefouten
De uitspraak van de ARO is echter gebeurd
vóór publicatie van een ontheffingsprocedure en voordat de gemeenteraad en betrokkenen hiervan op de hoogte konden zijn. Hiermee is voorbijgegaan aan hun recht om de
ARO van hun zienswijzen en bezwaren op
de hoogte te brengen en deze ter vergadering toe te lichten zodat de ARO, gegeven
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álle stukken, een afgewogen besluit zou
kunnen nemen.
Beroep
Inmiddels is bij de rechtbank Haarlem beroep aangetekend tegen de verleende vergunning voor een crematorium omdat de
hoogte en omvang een inbreuk vormen op
het beschermde weide- en natuurlandschap
en het crematorium in Heerhugowaard al
ruimschoots voorziet in de regionale behoefte. Gevraagd wordt op te dragen dat de
aanvrager geen verdere stappen onderneemt
voor realisatie, totdat de rechtsmiddelen
doorlopen zijn.
Status
De gemeenten Heiloo en Heerhugowaard
zijn tegen de komst van een crematorium.
De provincie heeft aangegeven, onder voorwaarden, geen bezwaar te hebben. Het besluit beschermd natuurgebied op te offeren
is mede gebaseerd op de onderbouwing van
de gemeente Alkmaar dat er behoefte is aan
een regionaal crematorium en dat deze niet
binnen de gemeente in stedelijk gebied geplaatst kan worden. Aanvragen in stedelijk
gebied voor mogelijke locaties voor een
crematorium zijn in het verleden steevast
afgewezen door de gemeente.
Voorwaarden
De Provincie geeft aan dat het tuincentrum
aangemerkt kan worden als bestaand bebouwd gebied en constateert dat het crematorium de grenzen van dit gebied overschrijdt en een grote impact heeft op het
(beschermde) weidevogelleefgebied waar

Van Ostadelaan 282
1816 JH Alkmaar
Tel: 072-512 54 34
Fax 072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl
het bouwplan in ligt. De gemeente heeft
onvoldoende aangegeven hoe de verbreding
van de toegangsweg en de ruimtelijke onderbouwing van de inrichting van de buitenruimte en landschappelijk inpassing van
het crematorium zich verhoudt tot de verordening van artikel 25 van het weidevogelleefgebied die stedelijke voorzieningen niet
toestaat.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>
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Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Anne Bruggeman tel. 072-512 10 06
14
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Winkelcentrum
De Hoef
viert twee dagen feest
op 28 en 29 maart

maart, en daarnaast een stempelactie om
kans te maken op mooie prijzen.
De officiële openingstoespraak voor genodigden is op vrijdag 27 maart, na de scholendag, door een wethouder van de gemeente Alkmaar, projectontwikkelaar Segesta en
de voorzitter van de ondernemersvereniging.

Winkelcentrum De Hoef heeft een hectisch jaar achter de rug volop verbouwingen. Voor de ondernemers was dit niet
prettig, maar zeker voor de omwonenden
en bezoekers was deze verbouwing erg
ongemakkelijk.

Zaterdag 28 maart staat in het teken van de
verenigingen die zichzelf mogen presenteren met leuke activiteiten. En naast Bob de
Bouwer krijgen alle kinderen een activiteitenkaart en mogen zij gratis meedoen aan
spelletjes zoals eendje vangen en in het
treintje rijden.

D

e meeste winkels zijn inmiddels heropend. Ons winkelcentrum is verbouwd
tot een prettig en overzichtelijk winkelcentrum met volop parkeergelegenheid. Dit
sluit aan bij de kernwaarden ‘gemak, vriendelijkheid en service’ van winkelcentrum
De Hoef.

Zondag 29 maart komen de saurussen naar
ons centrum. Deze zijn echt reuze groot.
Kom even gezellig langs. Je wordt echt
warm ontvangen. Voor het volledige programma kijk dan op
<www.winkelenindehoef.nl>

De ondernemers willen graag met jou in
contact komen en maken van de gelegenheid gebruik om even sorry te zeggen voor
de rommel van afgelopen jaar en willen

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

samen een feestje vieren. De uitnodiging
voor dit feest volgt met onze ‘sorry kaart’,
die meegeleverd wordt met een huis-aanhuis blad begin maart. Daarop staat Bob de
Bouwer, die natuurlijk ook persoonlijk zijn
excuses komt aanbieden op zaterdag 28
Februari 2015

Ook deel behandelingen mogelijk
Karina van Aanholt
Cornelis Begastraat 22
1816 TT Alkmaar
Voor afspraken: 06-39369775
pedicurekarina@hotmail.nl
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Nieuwe WMO-Raad
Alkmaar
De gemeentelijk fusie per 1 januari 2015
was mede aanleiding voor een uitgebreidere WMO-raad Alkmaar. De leden komen zowel uit de stad als uit de nieuwe
buitengebieden in de Schermer polder.

S

amensmelting van het WMO Cliëntenplatform Alkmaar en de WMO Cliëntenraad Graft/de Rijp en Schermer resulteerde binnen de nieuwe gemeente eveneens in een nieuwe WMO-raad Alkmaar.
Dit heeft ook te maken met de per 2015
overgehevelde zorgtaken van het rijk naar
gemeenten, nu vallende binnen de sinds
2007 bestaande WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Al in 2012 werden
rond de WMO voorbereidingen getroffen
om de overgang binnen het gemeentelijke
fusieproces mèt aanvullende zorgtaken, zo
vloeiend mogelijk te laten verlopen. Het
doel van de stichting nieuwe WMO-raad
Alkmaar als onafhankelijk adviesorgaan is
om binnen een wettelijk kader het huidige
college van Burgemeester en Wethouders.
gevraagd en ongevraagd te adviseren en
signaleren. Zodoende kunnen cliënten zo
lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen hand houden.
Installatie
De bedoeling was dat op vrijdagnamiddag
12 december 2014 de nieuwe WMO-raad
Alkmaar in De Alkenhorst zou worden geïnstalleerd, in aanwezigheid van zorgwethouder Anjo van de Ven. Na de uitslagen
van de gemeenteraad verkiezingen in november 2014 behield ze deze portefeuille.
Helaas was ze verhinderd door verplichtingen elders in de stad en heeft haar assistente Katrijn Pronk de honneurs waargenomen. Met vele bossen bloemen werd er
afscheid genomen van vorige WMO leden

en werden nieuwe leden fleurig verwelkomd.
Contact
De nieuwe WMO-raad Alkmaar wil in
2015 graag vernemen van haar patiëntenorganisaties, achterban en andere netwerken
hoe de gemeentelijke aanpak van extra
zorgtaken verloopt, opdat indien nodig tijdig kan worden bijgestuurd. Om het contact
met bewoners zo divers mogelijk te maken
zal de nieuwe WMO-raad Alkmaar zich
maandelijks presenteren in verschillende
locaties. Voor onze buurt betekent dit dat
de eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op maandagavond 9 maart in De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4. Voorafgaande
aan deze vergadering is er een inloop
spreekuur van 19.00 - 20.00 uur. Bewoners
die kennis willen maken met de nieuwe
WMO-raad Alkmaar of vragen of suggesties hebben, zijn dan van harte welkom. Per
e-mail is ook contact mogelijk via voorzitter Anita Löwenhardt/Oost-Graftdijk,
<aloha55@ziggo.nl> Een website volgt.
Bekendheid
Het is opvallend dat er in de verschillende
media nog weinig aandacht werd besteed
aan het bestaan van deze nieuwe WMOraad, zelfs niet in de Stadskrant. We wensen de nieuwe WMO-raad Alkmaar veel
succes en bekendheid toe zodat het bereik
flink kan worden uitgerold.
Susanna E. Kropf
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Nieuw team
Gebiedsconsulenten
Wij, Nelleke Kool, Guido Schipper en
Annemiek Benjamin zijn de gebiedsconsulenten van het gebied Zuid en de dorpen Graft, de Rijp en Schermer. Binnen
dit werkgebied liggen de wijken West,
Zuid, Overdie en de dorpen Graft, de
Rijp en Schermer.

W

aar in het verleden in de wijken
West, Zuid en Overdie een wijkmeester werkzaam was, zijn daar nu gebiedsconsulenten voor terug gekomen.
Guido Schipper en Annemiek Benjamin
zijn uw contactpersonen voor de bewoners
uit het gebied Zuid (de wijken West, Zuid
en Overdie).
De wijkmeester hield dagelijks spreekuren
en fietste met grote regelmaat door de wijk
om het contact met de bewoners op straat
aan te gaan en zorg te dragen voor een
schone, hele en veilige woonomgeving. De
gebiedsconsulent is meer gericht op het
opvangen van signalen op het niveau van
veiligheid algemeen, ernstige overlastzaken
en het enthousiasmeren en ondersteunen
van bewonersinitiatieven. Ook het verbinden van bewoners binnen het gebied Zuid
en de netwerkpartners is een van taken.
De burger krijgt meer ruimte voor initiatief
vanuit de samenleving met daarbij een faciliterende rol van de gemeente, lees gebiedsconsulent. Mocht u een vraag hebben
en u weet niet waar u moet zijn of u loopt
vast, neem dan contact met ons op.
Meldingen in de openbare buitenruimte
zoals: grofvuil dumpingen, kapotte lantaarnpalen, verstopte kolken, boomwortelschade, kapotte speeltoestellen, prullenbakken of banken, verdwenen bestrating die u
voorheen meldde bij de wijkmeester kunt u

nu melden bij het Klant Contact Centrum
of op de website <www.alkmaar.nl> van de
gemeente Alkmaar.
Uw opmerking of klacht komt dan bij de
juiste afdeling terecht. Een hele verandering, wat niet betekent dat u geen contact
meer heeft met uw gebiedsconsulent.
De gebiedsconsulenten houdt op verschillende locaties spreekuren in het gebied
Zuid:
Maandag: 09.00 tot 10.00 uur Honthorstlaan 436
Donderdag: 09.00 tot 10.00 uur gebiedsconsulent en van 10.00 tot 10.30 uur
samen met de wijkagent wijkbureau Honthorstlaan 436
Naast de contactmomenten in de wijk kunt
u ook mailen <Zuid@alkmaar.nl> of een
afspraak maken. Wij komen dan bij u langs.
Guido Schipper tel: 072-548 86 93
Annemiek Benjamin en Nelleke Kool
tel: 072-548 81 72

MOLENWIEKJE
Maak kennis met de wereldtaal
ESPERANTO
tijdens het Studieweekeinde voor alle
leeftijden
20-21-22 maart 2015
in de mooie provincie Drenthe.
Informatie en aanmelden:
<Studsemajnfino@esperantonederland.nl>
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Audiologisch Centrum
Het in augustus 2014 afgebroken/omsloten
speeltuintje op het brede trottoir aan de kant
van de Jan de Heemstraat, werd vanaf 20
november vervangen door een fietsrek.

Algemene Leden Vergadering
Deze is gepland op dinsdagavond 10 maart
2015 in de Mormonenkerk, Jan de Heem-

straat 10. Na de pauze spreekt Kees Kraakman als voorzitter van de stichting 'BEM
450 jaar' over de Egmonder- en Bergermeerpolders, die 450 jaar bestaan in 2015
dat gevierd word met een reeks aan festiviteiten.
De Alkenhorst
- Op 12 december 2014 werd hier de nieuwe WMO-raad Alkmaar geïnstalleerd. Zie
pagina 15. Het bovenstaande resulteert hier
op maandagavond 9 maart 2015 van 19.00 20.00 uur in het maandelijks wisselende
inloop spreekuur nieuwe WMO-raad Alkmaar, voor mensen met vragen.
- Op zondag 1 februari vond de tweede
fotopresentatie plaats van de nieuw gestarte
serie activiteiten ‘Reisverhalen uit de wijk’,

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
20

Februari 2015

ook aandacht besteed aan Alkmaar, met Het
Heem, waar een wachtlijst is. Een cliënt
kreeg daar toen kamer 26 toegewezen.
- Een bewoonster uit de Willem Kalfstraat
heeft op 4 januari 2015 te kennen gegeven
een brede klankbordgroep te willen samenstellen voor wijkbewoners met frustraties
over Het Heem aan de Jan de Heemstraat,
om zich te kunnen laten horen. Blijkbaar
gebeurt dat momenteel binnen de huidige
kanalen, niet of onvoldoende. Het buurtoverleg heeft op 20 januari deelname toege-

Brugge
deze keer over een Donau cruise vanaf Roemenië terug naar Duitsland. Volgende geplande data zijn 29/3 (Nederland-België
cruise), 31/5 en 29/11.
Willem Kalfstraat/Jan de Heemstraat
- Eind november werd aan de Willem
Kalfstraat een verlengde op- en afrit aangebracht door het brede trottoir heen tegenover de doorsteek naar de Willem Hedastraat toe.
- In december werd hier langs de ecologische Hoevervaart oever een mooi wandelpad aangelegd. Tegelijkertijd werd de oostelijk gelegen groenstrook bijna helemaal
kaal geplukt. Navraag leerde dat deze kaal-

slag werd gedaan op verzoek van de bewoners om zicht te kunnen houden op de aanmeerplaatsen waar rond kleine bootjes het
nodige wordt gestolen.
- Op dinsdagavond 16 december 2014 voorzag het TV programma Nieuwsuur in een
reportage over de inmiddels tot 60.000 gestegen daklozen in Nederland. Hierin werd

zegd, maar intussen niets meer vernomen.
Winkelcentrum De Hoef
-Vrijdag 6 maart om 14.00 uur wordt voor
bakkerij Mens in de verhoogde bloembak
een kopjeskunstwerk geplaatst door de Ipabo. Dit lijkt symbolisch te verwijzen naar
op zonnige dagen om een koppie hier te
doen op het buitenterrasje. (zie blz. 28)
- Officiële Opening van het winkelcentrum
met vele activiteiten op 27, 28 en 29 maart.
- Een gemeentelijke huis-aan-huis brief van
19 november 2014 van Jaap Wilschut,
toont een klachtenoverzicht van - bijna- na
de renovatie van dit winkelcentrum, waarvan de laatste winkels begin 2015 klaar
kwamen. Over een half jaar vindt tussen
winkeliers, bewoners en gemeente een evaluatie plaats, dus wachten we mei 2015 af.
- Op 10 januari werd een groot gat geconstateerd in een westelijk raam aan de van
Ostadelaan, van de Vomar.
- De inmiddels definitieve Rabo geldmachine in de zuidelijke zijgevel van supermarkt Vomar, ontbeert iedere vorm van
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bescherming tegen de elementen. Boven de
vorige/tijdelijke en inmiddels afgevoerde
geldmachine was nog steeds een te hoog

dakje aangebracht als incomplete bescherming tegen regen en wind.
Rond de nieuwste geldmachine zònder enig
afdak en bescherming, hebben de elementen
helemaal vrij spel met klanten, het scherm
van de geldmachine en betaalkaarten. Diverse e-mails naar de Rabo bank zullen hopelijk resultaat opleveren. Tegelijkertijd
bleef deze nieuwe geldmachine in januari
grotendeels buiten werking. Een A4 tje
meldde als reden: staking bij Geldtransport
Brink’s Nederland en dat op 3 februari het
probleem zal zijn opgelost. Zo niet, een
Rabo betaalkaart past binnenin AH ook in
de ING betaalmachine, die wèl werkt.

Een rijke wereld om samen
het verschil te maken
Onze school, een goede
keus.
OBS Nicolaas Beets is een school die
ruimte biedt voor ontwikkeling binnen
een rijke geborgen en stabiele omgeving. Waar je zelfstandig leert van en
met elkaar. Een kansrijke plek die verbindt en sterker maakt.

Bouwstenen locatie Judith Leysterstraat
*
*
*
*

Zorg voor elkaar en de omgeving
Cultuuronderwijs
Methode als leidraad
Brede school inclusief keuze om
gratis over te blijven
* Onderwijs op maat, aandacht voor
elk individueel kind
* Kleinschalig en kleine klassen
* Vakdocenten gym en drama
22

Bent u geïnteresseerd geraakt in onze
school, maak dan een afspraak met de
directie voor een rondleiding en een
kennismakingsgesprek. U bent van
harte welkom.
directie@obsnicolaasbeets.nl
www. obsnicolaasbeets.nl
www.facebook.com/obsnicolaasbeets
072-5111794
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- Op 21 januari werd het winkelpand van
Cameraland met verdubbelde oppervlakte
geopend, nu rechts naast AH.
Terborchbrug
Eind november werd deze brug over de
Hoevervaart opgeknapt. De leuningen en de

flatgebouw Hoevervaart, Kok-Oosthuizen
bezig met een graafmachine om korte stukjes ondergrondse oranje buizen te plaatsen
en het openen van putdeksels. Op de vraag
hoe dit in de reeds voltooide regenwater
ontkoppeling past legde één van de twee
werklieden uit ‘we zijn een pijpie aan het
leggen’.
De Hoef ZO
- De diverse film zondagmiddagen in de
Blauwe Boom aan de Bart van der Leckstraat 1, vinden van 14.00 - 16.00 uur plaats
op 15/3 Viva la liberta, 19/4 Fill the void en
10/5 Deux jours une nuit.
- De Repaircafé zaterdagmiddagen in de
Blauwe Boom worden gehouden op 28
februari, 28 maart, 25 april en 30 mei.

betonnen randen kregen een witte verflaag
aangebracht.
Texaco
Dit benzine pompstation aan de Blankerhofweg werd eind 2014 uitgerust met twee
wasmachines en een droger. Zodoende kun-

nen auto- en gewone was buitenshuis tegelijkertijd draaien.
Honthorstlaan
- Zowel op 19 augustus als op 9 december
kon overdag niet worden geparkeerd voor
flatgebouw Hoeverzicht aan de Honthorstlaan. Op het dak moest worden gewerkt aan
communicatie antennes. Een torenhoge
kraan gaf dit bovenop het dak al aan.

- Een nieuwe activiteit in de Blauwe Boom
is per half februari wekelijks op dinsdagmiddag van 13.00 - 15.30 uur, koersbal spel
inclusief een kopje. Kosten € 12,50 per
maand.
- Na de rubriek 'Werk in uitvoering' uit de
Stadskrant van 17 december 2014 met de

Kok-Oosthuizen
Op 16 december 2014 was in het Weenixhof en op 17 december voor Honthorstlaan
Februari 2015
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aankondiging van de regenwater ontkoppeling De Hoef, fase 2, per 5 januari 2015, is
er zichtbaar steeds meer van te merken. In
januari werden ambulante keten/kantoren,
verkeersborden en materialen langs de
Mesdaglaan geplaatst. Op 2 februari werd
in die laan begonnen met de verwijdering
van wegdek en stoepen, ter hoogte van de
bungalows. Ook werden hier tientallen bomen gekapt. Verkeersborden geven de
blokkade aan.
Zwemschool Uniek
Dinsdagavond 13 januari 2015 werd in het
TV programma 'Opgelicht' de situatie uit
2014 rond zwembad en -school De Badkuip, Judith Leysterstraat, uitgelegd in aanwezigheid van de eigenaren van dit Alkmaarse zwembad. Het doel was onthulling
van de nationale zwembadschool fraudeur
Michel Vaatstra. Hij werd verrast door een
cameraploeg en koos er daarna voor om
met stille trom te vertrekken. Het zwembad
wordt al weer een tijd gerund door Zwemschool Uniek.
AZC kinderen
Op 22 januari gaven kinderen uit het Asielzoekerscentrum Alkmaar, Picassolaan 9,
een concert in Musis Sacrum in Arnhem,
samen met het Gelders Orkest. Aan het
project Samenspel van Vluchtelingen Werk
NL deden ongeveer 300 kinderen mee, ook
uit AZC’s elders in het land. De Alkmaarse
kinderen hebben hier maanden op gestudeerd in hun vluchtelingenschool De Wissel.

MoreelsestraatHet elektriciteitshuis aan de
Moreelsestraat 10 werd in januari eindelijk
onderhanden genomen. Dit gebouwtje van
Liander was al een tijd in verval en ziet er
nu goed uit. (zie foto links-onder)
NLdoet
Bij de landelijke/jaarlijkse vrijwilligersactie
NLdoet in het weekend van 20 en 21 maart
2015, georganiseerd door het Oranje Fonds,
werden in onze wijk klussen aangevraagd
door:
. Speeltuin De Hoef, Mesdaglaan, voor het
seizoen klaarmaken van de speeltuin en
. Operette vereniging Odeon, Jan Steenstraat, voor schilderwerkzaamheden.
Bouw crematorium
Bij de gemeente (wethouder Victor Kloos)
werd op 6 februari door bewoners uit De
Hoef bezwaar gemaakt tegen de ondoorzichtigheid van de doorlopen procedures en
aangedrongen op een informatie dag/avond

over de komst van het Monuta crematorium
aan de Meerweg 11 in de Egmondermeer.
We wachten nu wethouder Anjo van der
Ven af voor informatie voor de hele wijk, in
plaats van alleen voor de omwonenden binnen een straal van honderd meter. Bezwaar
indiening verliep op 8 januari. (zie ook
bladzijden 10 en 11)
Dierenbescherming
De totale opbrengst van de gehouden collecte voor de dierenbescherming in wijk De
Hoef, bedraagt € 784.
Susanna E. Kropf
redactie@geestmolen.nl
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Ons nieuwe land
Schrijf een verhaal of gedicht
In 2015 bestaan de Berger- en Egmondermeerpolders 450 jaar. Ze behoren tot
de oudste en mooiste polders van Nederland. Ze zijn prachtig gelegen tussen Alkmaar en de duinen. Maar worden bedreigd door de aanleg van wegen en bebouwing. Redenen genoeg om aandacht
voor deze polders te vragen en om het
450 jarig bestaan uitbundig te vieren.
Diverse evenementen en activiteiten vinden
plaats gedurende het jubileumjaar, zoals een
kunstroute, reünie, molendag, open huis van
de boerderijen, muziek- en toneeluitvoeringen, lezingen en last but not least een verhalen- en gedichtenwedstrijd. Voor volwassenen, maar ook voor leerlingen van groep 7
en 8 van basisscholen en voor leerlingen
van het voortgezet onderwijs. Schrijf een
verhaal of gedicht over het thema Ons nieuwe land. De Berger- en Egmondermeerpolders zelf zijn nieuw land, door mensen 450
jaar geleden veroverd op het water. Het
thema is relevant: Noord Holland bestaat
voor het grootste deel uit polders, uit land
dat op het water verworven is. Dat de strijd
tegen water, door onder meer de stijging
van de zeespiegel, een actueel thema is ziet
men nu bij de Hondsbosschezeewering.
Nieuw land wordt aangebracht om oud land
te beschermen. Daar kan het verhaal of gedicht over gaan, maar dat hoeft niet: een
verhaal of een gedicht over een ander

‘nieuw land’, nu of in de toekomst, werkelijk bestaand of bedacht, is ook welkom.
Theo Olthuis, die gedichten, toneel, liedjes
en scenario’s schrijft, beoordeelt de gedichten. Juryleden voor de verhalen zijn de Alkmaarse cultuurwethouder Anjo van de Ven,
televisiemaker Chris Houtman uit Bergen
en Peter van den Berg, winnaar van de Egmondse cultuurprijs, kenner van de Egmondse School en vice-voorzitter van de
Bergense Kunst10Daagse.
Meedoen
De inzending sluit 16 maart. De prijsuitreiking vindt eind mei plaats. Dan worden
oorkondes uitgereikt en vindt een boottocht
plaats. Daarna worden de beste verhalen en
gedichten gebundeld in een boek, dat uitgegeven wordt door Uitgeverij Kluitman.
<www.BEM450.nl/verhalenengedichtenwedstrijd>. De verhalen, gedichten of eventuele vragen kunnen per e-mail
gestuurd worden naar: <450verhalenengedichten@gmail.com>.
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Even voorstellen
In Alkmaar-West vind je naast buitenschoolse opvang Rapsodie en Stulp, het
kinderdagverblijf Jan Steen van Stichting Kinderopvang Alkmaar (SKOA). De
Jan Steen is een kleinschalig kinderdagverblijf gelegen aan de Jan Steenstraat 3
voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

E

r zijn twee peutergroepen en een groep
speciaal voor de allerkleinsten. In het
kinderdagverblijf wordt zoveel mogelijk de
warmte van thuis gecreëerd. Er is veel aandacht voor gezonde voeding en beweging.
Overgang naar de basisschool
Op de peutergroepen wordt gewerkt met
voorschoolse educatie, een programma dat
de ontwikkeling van jonge kinderen extra
stimuleert en de overgang naar de basisschool makkelijker maakt.
Spelenderwijs komen allerlei ontwikkelingsgebieden aan bod. De nadruk ligt hierbij op taalontwikkeling.
Babymassage
Aan de Jan Steen kunnen ouders uit de
buurt sinds begin dit jaar ook deelnemen
aan een cursus babymassage.
De cursus wordt gegeven door een gediplomeerd docent babymassage. (In kleine
groepjes van maximaal vijf deelnemers,

leert ze in vijf keer een uur hoe je de baby
kunt masseren. De cursus is geschikt voor
baby’s vanaf zes weken tot negen maanden.)
Kinderen in beweging
Op school zitten kinderen al lang genoeg
stil. Daarom hebben we bij onze Buiten
Schoolse Opvang (BSO) een actief na
schools programma.
In de vakanties trekken de kinderen van de
BSO erop uit om van alles te ontdekken
zoals hiphoppen, judo, atletiek, strandwandelingen, natuurtochten, schat zoeken, kunst
en muziek maken enz.
Ook tijdens schoolweken zijn er voldoende
mogelijkheden om te bewegen. De kinderen
spelen zo vaak mogelijk buiten en er worden allerlei workshops georganiseerd zoals
judo en het maken van films.
Kinderen die niet op de BSO zitten maar
toch graag mee willen doen aan het vakantieprogramma, kunnen zich opgeven via
www.skoa.nl.
Aukje ter Horst

Februari 2015

27

Activiteiten in
De Alkenhorst
Little High Tea-Dansant
Wederom is er een Little High Tea. Onder
het genot van wat kleine, heerlijke versnaperingen worden leuke hits gedraaid uit de
50/60/70 jaren. Eventueel uitmondend in
een voetje van de vloer……. dansen.
Uiteraard is het ook heel leuk om hiernaar te kijken.
De datum is woensdag 11 maart.
Het tijdstip: 14.30 tot 16.30
Toegangsprijs: € 4,50 inclusief twee keer
thee of koffie. U kunt zich opgeven bij de
Alkenhorst Tel: 072- 303 00 90
De Wijk op reis, reisverhalen uit de Wijk
Cruise Zuid-Nederland en Vlaamse steden
door Martien de Bruijn
Een vaarreis vol hoogtepunten. Door het
fraaie rivierlandschap vanuit Rotterdam via
Dordrecht naar het oude Antwerpen. We
varen verder naar het historische Brugge,
waar we twee dagen verblijven en gaan
door naar het schilderachtige Gent. We
keren terug naar Nederland over de Westerschelde en Oosterschelde en bezoeken Middelburg en het vestingstadje Willemstad.
De reisverhalen worden verteld/getoond
aan de hand van kwaliteitsfoto´s via een
beamer. Zondag 29 maart 2015 van 14.00
tot 16.00 uur in De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, De Hoef.
Toegang € 2,50 (inclusief koffie/thee)
We zoeken fotografen om de reisverhalen
voort te zetten op 31/5, 27/9 en 29/11.

Groepstrainingen bij
Pofa: BigMove en
Mindfulness
BigMove is voor mensen die te maken hebben met een combinatie van ingrijpende
klachten waardoor ze niet kunnen doen wat
ze graag zouden willen. Denk aan iemand
met psychische klachten (depressie, angst)
in combinatie met lichamelijke klachten
(suikerziekte, chronische pijn, overgewicht,
hart- en vaatziekten), waarbij soms ook
werkeloosheid of financiële problemen spelen. Herken je dit? Dan is BigMove iets
voor jou.
Je krijgt een intakegesprek met de BigMove
-psycholoog om een goed beeld te krijgen
van jouw klachten. Daarnaast kom je gedurende ongeveer vier maanden in een groep
bij elkaar om op jouw eigen niveau en met
plezier te bewegen en te werken aan jouw
gezondheid. Het BigMove GGZ programma
wordt vergoed via uw zorgverzekering.
Nieuw bij de Pofa is Mindfulness training.
In acht wekelijkse bijeenkomsten train je
jezelf via oefeningen om je aandacht te focussen en jezelf en je omgeving waar te
nemen vanuit bewuste aandacht.
Bij de training zit een digitaal werkboek en
mp3 downloads, zodat je de vaardigheid
optimaal in je eigen leven kan inzetten. De
training start half maart op woensdagochtend.
Voor meer informatie over deelname aan
het BigMove programma en Mindfulness in
Alkmaar kunt u contact opnemen met Pofa
fysiotherapie 072-515 00 00 of via
<info@pofa.nl>.

Middelburg
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Exposities bij
WonenPlus
en De Alkenhorst
Bas van Hooff
Bas van Hooff exposeert tot 1 april in De
Alkenhorst aan de Schelfhoutlaan 4 in Alkmaar (De Hoef). Bas (1975) uit Alkmaar is
autodidact en schildert met acrylverf grote
figuren op grote doeken. Hij gebruikt vaak
primaire felle kleuren en geeft daarmee zijn
schilderijen een grote herkenbaarheid en
een duidelijk positief effect. Zijn favoriete
onderwerpen zijn dieren en bloemen.
Chanel Zwaan
Chanel Zwaan (1985) exposeert tot 1 april
bij WonenPlus Alkmaar aan de Schelfhoutlaan 4.
Vanaf zeer jonge leeftijd was Chanel al
bezig met tekenen en schilderen op haar
eigenwijze manier. Contrasten en een rijk
gevoelsleven spelen vaak een hoofdrol in
haar werken. Naast schilderen is het voor
haar ook een uitdaging om te grimeren.
Door middel van grime en het gebruik van
aparte materialen creëert ze een bijzonder
geheel.
Bas en Chanel neemt deel aan het collectief
Samen Sterk tegen Stigma, een groep bestaande uit bijzondere kunstenaars met en
zonder een psychiatrische achtergrond.
Kijk ook op <www.kcsamensterk.nl>

Zingeving
Heeft u behoefte aan een moment waarop u met anderen in gesprek kunt gaan
over ervaringen in uw leven en de vragen
die dat oproept? Ook wel levensvragen
genoemd.

W

aar leef ik voor? Wat betekent ouder
worden voor mij? Is mijn leven van
betekenis? Waarom is het zo gelopen? Hoe
kom ik in het reine met wat mij dwarszit?
Over deze en andere vragen - uw vragen! kunt u in een groepje onder begeleiding
praten. Iedere bijeenkomst bespreken we
een thema.
Op de dinsdag om de veertien dagen van
14.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis.
Data 2015: 3 maart, 17 maart, 31 maart, 14
april, 28 april .
Bij WonenPlus Alkmaar in De Alkenhorst
- Schelfhoutlaan 4 - 1816 LG Alkmaar.
Info en opgave: WonenPlus Alkmaar 072 –
5122 711 of <info@wonenplusalkmaar.nl>

Inge Zoet
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'Om een Koppie'
De Hogeschool Ipabo aan de Gabriël
Metsulaan doet met het cultureel project
'Om een Koppie' volop mee aan de feestelijkheden rond het 450 jarig jubileum
van de Egmonder- en Bergermeer.

T

erwijl studenten en bewoners koffiekopjes en -kommen verzamelen om er
onder leiding van beeldend kunstenaar Rob

Komen een groot object van te maken, werden in de maand februari drie KoffieEvents
georganiseerd. Derdejaars studenten zorgden in de aula van het schoolgebouw voor
koffie, een prettig gesprek en naar keuze
wat onderhoudende activiteiten. De aardrijkskunde-docent van de opleiding gaf een
korte lezing over de 450 jaar oude geschiedenis van de polders.
Op 6 maart zal rond 14.00 uur het kopjeskunstobject op theatrale wijze worden ingewijd in winkelcentrum De Hoef. Daaraan
voorafgaand zijn wijkbewoners ’s morgens
vanaf 10 uur al welkom in De Alkenhorst,
waar de Ipabo studenten hun theateracts
zullen vertonen. Komt allen kijken!
Voor informatie of vragen over het project
kunt u contact opnemen met Sjaak Bos,
docent en projectleider, tel. 020-6137079 of
door te e-mailen naar <s.bos@ipabo.nl>
Sjaak Bos

Winkelcentrum De Hoef
van Ostadelaan 266
1816 JG Alkmaar
072-512 18 24
www.bruna.nl
Uw adres voor:
Tijdschriften
Boeken
Kantoorartikelen
Cartridges
Computersupplies

Divers assortiment
Cadeaubonnen
o.a.:
Hema
Bijenkorf
V&D
H&M
30

Wenskaarten
Tabak (E-Smoking)
Cadeau-artikelen
Jaaragenda’s
Kalenders
Kindercadeau-artikelen

Postkantoor
ING-sevicepoint
Bongo cadeau
Bladcadeau
Gift for 2 cadeaubox

Bart Smit
Intratuin
Fashion-cheque
Gamma
I-Tunes

Spotify
Pretparken
Dierentuinen
Borrelkaart
Boekenbon
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Geestmolen met
Feestmolen?
De oproep in de vorige Geestmolen van
november 2014 voor nieuwe leden in
werkgroep De Feestmolen, heeft jammer
genoeg niet geleid tot veel resultaat. We
proberen het dus nog een keer om al die
buurtbewoners die nog niet zijn ingestapt, wel zover te krijgen.

A

ls buurtoverleg bieden we vrijwilligersfuncties in een werkgroep die
vaak voor de vrolijke noot zorgt en misschien wel festiviteiten wat aansturing kan
geven.
Evenementen waarbij we hulp kunnen gebruiken zijn koffie/thee schenken tijdens de
Algemene Leden Vergadering op dinsdagavond 10 maart 2015 in de Mormonenkerk
en ons 20 jarig jubileum te vieren op zaterdag 27 juni, waarover we momenteel in
conclaaf zijn. Jubileumsuggesties zijn welkom.
Ook voor andere jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de Buitenspeeldag en de Rabo
fietssponsortocht, hopen we op assistentie te
mogen rekenen. Bestaande Feestmolenleden
zijn bereid om hand- en spandiensten te
verrichten.
Overweegt u aanmelding desnoods voor
deelactiviteiten met een vriendin/
buurvrouw, neem dan contact op met onze
voorzitter Martien J. de Bruijn, e-mail
<voorzitter@geestmolen.nl> of telefoon
072-511 35 40.

Activiteiten in de
grote zaal van de
Vleugels
Optreden Lake Singers
Op zaterdag 7 maart kunt u genieten van
een optreden van de Lake Singers vanaf
14.00 uur in het kader van de Samen Verder bijeenkomsten.
Ook is er een verloting met leuke prijzen (€
1 voor vier lootjes). Entree: € 5 inclusief
consumptie.
Voorjaarsmarkt in De Vleugels
Op woensdag 18 maart houden we een
voorjaarsmarkt waar u leuke cadeautjes
kunt kopen, van diverse versnaperingen
kunt genieten en mee kunt doen met het
Rad van Avontuur! (Stemmen kan tegelijk)
Happy Hour
Op zaterdag 28 maart, 25 april en 30 mei is
er weer Happy Hour van 16.00 tot 17.30
uur.
Voor alle drankjes en snacks betaalt u
slechts € 1.
Optreden Soul and Sense
Zaterdag 4 april treedt het duo Soul and
Sense (Samen Verder) op. Ook is er dan
weer een verloting (€ 1 voor vier lootjes).
Entree: € 5 inclusief consumptie
Optreden Joke Oud
Zaterdag 2 mei komt Joke Oud naar De
Vleugels (Samen Verder). Met haar prachtige stem zal zij diverse liedjes ten gehore
brengen. Er zal weer een verloting bij zijn
(€ 1 voor vier lootjes).
Entree: € 5 inclusief consumptie

Susanna E. Kropf
Februari 2015
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De rode loper gaat uit
op de Driemaster
hoog bezoek verwacht!
Op Brede Basisschool De Driemaster
stond iets spannends te gebeuren. De
rode loper ging uit op 18 februari want
om 08.30 uur kwam er, naast wethouder
E. Konijn, bijzonder hoog bezoek. Op
die dag was er namelijk heel wat te vieren, we openden een Ouderkamer en ook
is de Kick Off van het Positive Behavior

Limerick

Support programma waar de hele school,
dus ook de nieuwe Ouderkamer, mee
gaat werken.

E

en Ouderkamer is een speciale plek in
de school waar ouders op een vast moment in de week – elke dinsdagochtend van
08.45-10.15 uur – welkom zijn. De Ouderkamer is een ontmoetingsplaats waar ouders
informatie uit kunnen wisselen en waar
regelmatig activiteiten en voorlichting
wordt georganiseerd. Dit gebeurt door de
ouders zelf in samenwerking met medewerkers van Kern8, Zahra Taghlaoui en Nuran
Malhatun, maar er worden ook externen
uitgenodigd.
Alle inwoners uit de wijk zijn welkom. Ook
de ouders waarvan de kinderen nog niet
naar de basisschool gaan, maar bijvoorbeeld
nu nog op de Peuterspeelzaal zitten. Tevens
de opa’s en oma’s die vaak een belangrijke
rol spelen bij de opvoeding, zijn welkom.
Wilt u ook actief bijdragen aan de Ouderkamer, of alleen bij een bepaalde activiteit of
voorlichting aanschuiven dan bent u altijd
welkom op dinsdagochtend van 08.45 tot
10.15 uur op de Brede Basisschool De Driemaster. Het programma vindt u terug op
website Stadskidsalkmaar.nl, onder het tabblad ‘Ouders’.

Boet van Heugten

Co van Diepen

Dichtbij……het verst!

Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
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Nieuws van de
Pius X kerk

Nieuws van de
Vrijheidskerk

- Deze wijkkerk heeft van het bisdom te
horen gekregen dat ze open mag blijven tot
medio 2019.
- De bedoeling is dat op vrijdag 19 juni
2015 weer een kerkennacht zal worden gehouden.

In de Vrijheidskerk vinden de komende tijd
weer allerhande activiteiten plaats. Iedereen
is van harte uitgenodigd!

Herdenkingsdienst BEM 450 jaar
Op zondag 19 april wordt er om 15.00 uur
een herdenkingsdienst gehouden in de Pius
X kerk Dit alles in het kader van de festiviteiten van de polders de Egmondermeer en
de Bergermeer. Het ‘Foursome’ zingt ballades en het meditatief moment wordt verzorgd door kapelaan J. de Wit.
Filmmiddag februari
Filmtitel: Away from her. In deze film
wordt getoond hoe een echtpaar, waarvan
de vrouw Alzheimer blijkt te hebben, met
deze situatie omgaat. Na afloop kunnen wij
met elkaar van gedachten wisselen.
Filmmiddag 25 maart
Filmtitel: The bucket list. De vreugde van
het leven ontdekken voor het te laat is!
Twee mannen, wiens levenseinde nadert,
laten op een listige en geestige manier zien
hoe zij nog avontuurlijke dingen willen en
kunnen doen, want dat is voor hen het juiste
moment.
Ontvangst vanaf
thee
Entrée
Aanvang film
Duur film
Plaats
Ingang

13.45 uur met koffie/
€ 3,00
14.00 uur
1½ uur
wijkkerk Pius X
Blanckerhofweg 15

Zaterdag 7 maart: Le Havre Film over
keuzes. Marcel Marx probeert een min-ofmeer huiselijk bestaan op te bouwen in Le
Havre. Op een zekere dag ontmoet hij een
Afrikaanse vluchteling. Deze wil naar Engeland oversteken. De politie zit hem op de
hielen. Marcel Marx moet een keuze maken
tussen hulp-bieden of wegkijken.
Telkens met een kort nagesprek
De Bijbel in gewone taal
Datum: 22 april 2015, 20.00 – 22.00 uur
Onlangs verscheen (weer) een nieuwe Bijbelvertaling: de Bijbel in gewone taal. Hierin worden gewone, bekende woorden gebruikt. De begrijpelijkheid staat altijd voorop, ook bij de moeilijkste teksten. De
kracht van de eenvoud.
We bespreken de volgende vragen: Hoe is
de vertaling tot stand gekomen? Hoe worden poëtische teksten vertaald? Wat doet
men met beeldspraak? Gaat er ook wat verloren door de inzet van gewone taal?
Leiding: ds. Nielspeter Jans
Opgave: Hannie Ulrich, tel. 072 512 05 52
Mihira– muzikaal Vrouwenmozaïek
Het intercultureel koor Mihira geeft onder
leiding van Diana Todria een avondvullend
concert in de Vrijheidskerk. De uit verschillende windstreken afkomstige vrouwen
nemen u mee op een muzikale reis, met
liederen uit hun thuislanden. zaterdag 7
maart om 19.30 uur. Kaarten zijn vanaf
18.45 uur te verkrijgen aan de kassa voor
€ 12.

De volgende filmdata in 2015 zijn woensdag 29 april; woensdag 27 mei.
Februari 2015

Ingvild van den Bos
33

Peuterdans: lekker
bewegen én beleven
op muziek!
Op elke eerste woensdag van de maand
wordt er sinds september 2014 Peuterdans gegeven in activiteitencentrum De
Blauwe Boom, Bart van der Leckstraat.

E

r zijn nu vijf bijeenkomsten geweest
en de ervaring is tot nu toe positief.
Met een groepje van vier tot zes kinderen
hebben we gedanst rond de thema's: 'herfst',
‘licht en donker', 'ik en mijn lichaam' en
'winter'.
Omdat er naast het dansen ook aandacht
aan het beleven van de liedjes wordt besteed kunnen de kinderen zich extra uitleven op de muziek. Elke bijeenkomst wordt

op dezelfde manier opgebouwd zodat het
voor de kinderen herkenbaar en vertrouwd
wordt.
We beginnen altijd met een welkomstliedje
en gelijk daarna doen we een korte warmingup met de muziekinstrumenten. Er is
ook altijd een rustliedje en een liedje waarop kinderen zich vrij kunnen bewegen. Plezier beleven staat natuurlijk voorop!
We sluiten de bijeenkomst af met een glaasje limonade en een lekker koekje aan tafel.
Dan wordt er nog een verhaaltje voorgelezen. Het groepje mag nog extra deelnemers
verwelkomen (tussen twee en vier jaar) dus
als u denkt ''leuk!'', aarzel niet om samen
met uw kind één keer te komen kijken! In
2015 zal de Peuterdans gegeven worden op
4 maart, 8 april, 13 mei en 3 juni.
Kosten zijn 1,50 euro per keer. Opgeven
kunt u via 06-296 086 85 of e-mail naar:
<aureliecampion@hotmail.com>
(zie foto op volgende blz.)

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

Fysiotherapie Elisabeth in
De Hoef
Fysiotherapie Elisabeth is al enige
jaren gevestigd in De Hoef. Wij delen het
pand met POFA, aan de Vliegerstraat 3.
Vanaf 2015 zijn wij hier van maandag t/m
vrijdag werkzaam. Ook hier vormen wij
een betrouwbaar adres met de goede
zorg die U van ons gewend bent.
Meer informatie?
belt u met 072-520 40 70, of mail naar:
info@FysiotherapieElisabeth.nl
U kunt ook op onze site kijken
www.FysiotherapieElisabeth.nl
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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

maximale score in de landelijke kwaliteitstoets!

D
Buurtbemiddeling
Alkmaar erkend met
PLUS!
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft onlangs
Buurtbemiddeling Alkmaar (stichting De
Bemiddelings Kamer) beloond met het
PLUS-certificaat. Hiermee haalde Buurtbemiddeling, gratis specialist in burenconflicten, drie maal afzonderlijk de

e kracht van buurtbemiddeling zit
vooral in het herstellen van de communicatie tussen buren. Een burenruzie
ontstaat vaak juist wanneer buren niet meer
met elkaar in gesprek willen. Dit komt
vooral door emoties, onbegrip en aannames
die in de praktijk vaak niet eens kloppen.
Een bemiddelingsgesprek op neutraal terrein kan in zo’n geval uitkomst bieden.
Tijdens een dergelijk gesprek worden beide
buren ondersteund door twee vrijwillige
buurtbemiddelaars. Voorafgaand krijgen
beide buren eerst afzonderlijk een huisbezoek van de bemiddelaars waarbij zij vanuit
hun eigen woonkamer rustig kunnen vertellen wat er speelt.
Voor gratis en vrijblijvende informatie,
advies of aanmelding belt u als inwoner van
Alkmaar, Nathalie Peters,
tel. 06 - 24 36 81 53.
<info@debemiddelingskamer.nl>

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
van Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Dinsdag 10 maart 2015
De kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste dagen
Jan de Heemstraat 10
Aanvang 19.30 uur
Koffie om 19.15 uur
Alle leden van het Buurtoverleg zijn welkom
Na de pauze om ongeveer 21.00 uur

Festiviteiten rond BEM 450
Door Kees Kraakman voorzitter stichting BEM 450
Over het 450 jarig bestaan van de Egmonder– en Bergermeerpolders

Alle wijkbewoners zijn welkom voor deze presentatie
Februari 2015
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Wiekloze
Watermolen
Donderdagmorgen 15 januari braken
van de Geestmolen de as met vier wieken
af en belandden gezamenlijk in het water. De waarschijnlijke reden is geweest
de sterk wisselende wind.

H

opelijk vindt spoedig herstel van
het markante oriëntatiepunt uit De
Hoef, plaats. Gelukkig staat op de voorkaft
van dit blad, de Geestmolen wel mèt víer
wieken afgebeeld. Niet alleen de Egmondermeer- en Bergermeerpolders, maar óók
watermolen de Geestmolen - op de kap
gedateerd 1565 - bestaat dit jaar 450 jaar.
We hopen dat de molen de festiviteiten kan
meevieren. Verder zit het 55-jarige Geestmolenaarschap van Piet Kuiper er aan te
komen. Er valt nogal wat te vieren.

36
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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:
De Alkenhorst, Bloemaertlaan, Cornelis Begastraat, Bosschaertpad, Claeszpad, De Vliegerstraat, Hoeverpad, Honthorstlaan, Résidence Hoevervaart, Jan de Heemstraat, Leonard
Bramerstraat, Lievenshof, Moreelsestraat, Porcellishof, Saverystraat, Schelfhoutlaan, Terborchhof , Terborchlaan, Tethart Haagstraat, Van der Astpad, Weenixhof, Weissenbruchstraat, Willem Hedastraat, Willem Kalfstraat
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

38

Februari 2015

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
Veilig Thuis NHN (meldpunt kindermishandeling en huislijk geweld): tel. 0800-2000
Alarm/Ambulance: als elke seconde telt: 112
Voor zaken zonder zwaailicht: tel. 564 44 44.
Art. 1 Bureau: tel. 515 44 00.
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. 567 50 10
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, 515 00 85
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>
Stichting De Bemiddelingskamer
tel. 06-243 681 53
<info@debemiddelingskamer.nl>
Natuurinstituut: info: 072-520 18 85
<info@natuurinstituut.nl> Egmonderhout
<www.natuurinstituut.nl>
Openbaar vervoer: tel. 0900 92 92
Politie: Mallegatsplein 2, tel. 0900-88 44,
Wijkagent: 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: Annemiek Benjamin, Nelleke Kool, tel. 072-548 81 72, Guido Schipper tel.
548 86 93. Spreekuur Honthorstlaan 436, ma
9.00-10.00, do. 9.00-10.00. <zuid@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, De Alkenhorst, Bosschaertpad, Claeszpad, Hoeverpad, Honthorstlaan, Jan de Heemstraat, Leonard Bramerstraat, Lievenshof, Moreelsestraat, Porcellishof, Résidence Hoevervaart, Saverystraat, Schelfhoutlaan, Terborchhof, Terborchlaan, Tethart Haagstraat,
Van der Astpad, De Vliegerstraat, Weenixhof, Weissenbruchstraat, Willem Hedastraat, Willem
Kalfstraat ,

&...............................................................................................
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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