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Beste buurtbewoners
‘Geestmolen’

van

De

Hoef

Nieuwjaarsreceptie
Deze derde receptie van het Buurtoverleg
was op zondagmiddag 10 januari 2016, met
opnieuw muziek van ons huiscombo ‘Just
Jazz Band’, swingend verlopen en werd
bezocht door ongeveer 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 een nieuw lid/donateur en
twee adverteerders 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 15 maart
2016 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 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 zijn de sprekers - dit deel ook
voor niet-leden - de nieuwe wijkagent Vincent Beuling en zijn parttime assistente
6

speciaal aangenomen voor de extra opvang
van vluchtelingen, Brigitta Coppens. Tegen
die tijd is er hopelijk ook meer bekend over
het te verbouwen lege belastingkantoor aan
de Robonsbosweg voor aanvullende opvang
van maximaal zeshonderd vluchtelingen per
april 2016.
De presentatie, na de pauze (rond 21.00
uur), is dus ook open voor niet-leden.
Adverteerders
In deze uitgave mogen we weer drie nieuwe
adverteerders verwelkomen. Hillie Gootjes
wil haar praktijk voor Klassieke Homeopathie, Orthomoleculaire en Darmtherapie
onder onze aandacht brengen. Lia den Boer
van Den Boer Administraties en Belastingen woont zelf midden in onze wijk. ATVde Meerweg bied moestuinen te huur aan.
Alle drie adverteerders bedankt voor jullie
steun aan ons blad.
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 11 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.
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Buurtagenda 2016
Zaterdag 27 februari, Repair Café, de Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat, 13.00 uur
Zaterdag 27 februari, deponeren oud papier Speeltuin de Hoef, Mesdaglaan
Zondag 28 februari, film Birdman, de Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat, 14.00 uur
Vrijdag 4 maart, (1e vrijdag), Turkse lunch, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 13.30 uur
Zaterdag 5 maart, Gaaf Groen 'Natuurlijk tuinieren', Meerweg, Egmondermeerpolder.
Zaterdag 5 maart, pres. landelijke politieke partij Wil Nu, De Alkenhorst, 13 - 17 uur
Zaterdag 12 maart, verenigingspromotie Alkmaarse Rugby UFC, WC De Hoef
Zondag 13 maart, film La famille Belier, Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat, 14.00 uur
Dinsdag 15 maart, Alg. Leden Vergadering De Geestmolen, Mormonenkerk, 19.30 uur
Dinsdag 15 maart, High Tea/muziek, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 14.00 uur
Woensdag 16 maart, Beproeving Abraham en offer van Isaak, Vrijheidskerk, 20.00 uur
Donderdag 17 maart, Techniektoernooi obs’en, Ipabo, Gabriel Metsulaan, 13.15 uur
Zaterdag 19 maart, Repair Café, de Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat, 13.00 uur
Woensdag 23 maart, IVN lentewandeling, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan, 14.00 uur
Zaterdag 26 maart, activiteiten rondom Pasen, Winkelcentrum De Hoef
Zaterdag 26 maart, Klaar mee - loop mee (goede doel KWF), De Alkenhorst 10.30 uur
Woensdag 30 maart, film The notebook, Pius X kerk, 14.00 uur
Vrijdag 1 april, Turkse lunch, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 13.30 uur
Zaterdag 2 april, film The great dictator (1940), Vrijheidskerk, 13.30 uur
Zondag 3 april, Wijk op reis naar Tsjechië, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 14.00 uur
Zaterdag 9 april, film Die Blechtrommel (1979), Vrijheidskerk, 13.30 uur
Zondag 10 april, film Youth, de Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat, 14.00 uur
Zaterdag 16 april, Gaaf Groen 'Culinaire Kas', Meerweg 11, Egmondermeerpolder
Zaterdag 16 april, film The great debaters (2007), Vrijheidskerk, 13.30 uur
Woensdag 20 april, film Nova Zembla, Pius X kerk, 14.00 uur
Vrijdag 22 april, Gaaf Groen 'Dag van de Aarde', Meerweg 11, Egmondermeerpolder
Zaterdag 23 april, verenigingspromotie Scoutinggroep de Geuzen, WC De Hoef
Zaterdag 23 april, film Selma (2004), Vrijheidskerk, 13.30 uur
Zaterdag 30 april, Repair Café, de Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat, 13.00 uur
Vrijdag 6 mei, Turkse lunch, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 13.30 uur
Zaterdag 7 mei, activiteiten rondom Moederdag , Winkelcentrum De Hoef
Zaterdag 14 mei, Nationale Molendag, de Geestmolen met nieuwe as/wieken
Woensdag 18 mei, film met nog onbekende titel, Pius X kerk, 14.00 uur
Zaterdag 21 mei, verenig. pres. JOL Hoefplan/Jolympische kinderspelen, WC de Hoef
Zaterdag 28 mei, Natuurlijk de Hoef. Winkelcentrum de Hoef
Zondag 29 mei, De wijk op reis naar ???, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 14.00 uur
Zondag 29 mei, film Lore, de Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat, 14.00 uur

Azc Alkmaar 2 (Robonsbosweg)
Sommigen van u zullen misschien weten
dat naast voorzitter van ons Buurtoverleg,
ik ook voorzitter ben van de bewonersonderneming De Alkenhorst, in het huis van
de wijk aan de Schelfhoutlaan 4. De dertien

voorzitters van de bewonersondernemingen
(buurthuizen) van Alkmaar hebben maanden geleden al aangegeven aan het COA dat
we graag willen helpen met de opvang en
dagbesteding van de maximaal zeshonderd
vluchtelingen in het vroegere belastingkan-
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Bij De Bron: Het OPEN HUIS voor de wijk, Willem Buytewegstraat 2 Alkmaar
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
van Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Dinsdag 15 maart 2016
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

Veiligheid in de wijk
en rond het Azc Alkmaar 2 (Robonsbosweg)
Door Vincent Beuling en Brigitta Coppens, wijkagenten Zuid

Alle wijkbewoners zijn welkom voor deze presentatie
ring, vrijwilligerswerk, fitness en repaircafe's volgden elkaar op. Binnenkort komen
we weer bij elkaar en zal het COA laten
weten wat wij concreet kunnen betekenen
voor de vluchtelingen.
Nationale Buitenspeeldag
Deze vindt plaats door het hele land op
woensdag 8 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. De vorige twee
jaren ging de dag niet door vanwege gebrek
aan een wijkbewoner die deze feestelijke
middag wilde organiseren. Wijkbewoonster
Esther Kuiper heeft deze kar jarenlang getrokken en zal zeker een opvolger van advies kunnen zijn. Wilt u dit mooie werk van
haar overnemen, dan graag aanmelden bij
<voorzitter@geestmolen.nl>

toor aan de Robonsbosweg. Maandag 15
februari kwamen zo'n veertig vertegenwoordigers van allerlei organisaties op uitnodiging van het COA bij elkaar in het Azc
Alkmaar 1 (Picassolaan). Na een kennismaking rondje, brachten locatiemanager Hilda
van der Vlag en haar collega's ons up to
date over de vorderingen van de nieuwe
locatie. De hoofdschotel was echter een
brainstorm sessie over de mogelijkheden tot
samenwerking tussen de organisaties en de
toekomstige bewoners van het nieuwe Azc.
Ideeën voor taallessen, tuinieren, samen
koken en klussen, inloop, werk- en leerervaFebruari 2016

Martien de Bruijn
<voorzitter@geestmolen.nl>
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Molenpad of fietspad?
Ondanks herhaalde verzoeken lijkt het
erop dat de gemeente niet wil praten over
het aanleggen van een fietspad langs de
nieuwbouw van De Hoef XL.
Eenmalig overleg
Op 11 november 2015 is er met de gemeentelijke planeconoom kort overleg geweest
over de buiteninrichting van De Hoef XL.
Onderdeel van het overleg was het schrappen van het plan voor de aanleg van een
fietspad langs De Hoef XL, terugplaatsing
van de anti-fietssluis aan de Bloemaertlaan
ter hoogte van de brug bij de Hoevervaart
na voltooiing van de werkzaamheden en de
herinrichting van de Jan de Heemstraat.
Zodra er meer bekend was zouden de
(nieuwe) tekeningen direct naar het Buurtoverleg gestuurd worden ter overleg.
Geen tekeningen
Begin januari heeft het Buurtoverleg direct
om overleg verzocht met alle betrokkenen
toen bleek dat er uitgewerkte tekeningen
waren waarin de aanleg van een fietspad
tóch nog ingetekend stond. In een korte
reactie gaf de gemeente aan in overleg met
de projectontwikkelaar te zijn en de mening
van het Buurtoverleg ‘mee te nemen’. Op
herhaalde verzoeken tot overleg daarna in
januari en februari heeft de gemeentelijke
planeconoom niet gereageerd.
Uitspraak Raad van State
Onderdeel van de uitspraak van de Raad
van State van 28 augustus 2009 was het
aanbrengen van zes, nog te realiseren,
schuine parkeerplaatsen langs de Jan de
Heemstraat. Dit omdat de bouwplannen niet
voldeden aan de vereiste parkeernormen.
Hierdoor is er geen ruimte voor het aanleggen van een door te trekken fietspad.

Fietspad?
Voetpad?

Jan de Heemstraat
Ecologische zones
De Hoevervaart en Alkmaarderhout zijn
ecologische hoofdzones. Tussen de Hoevervaart en de Alkmaarderhout ligt een belangrijke ecologische verbindingszone die
langs het Fritz Conijntunneltje loopt. In de
door het college en raad vastgestelde
“Geestmolen” Nota van Uitgangspunten uit
mei 1999 staat helder beschreven dat deze
verbindingszone zo mogelijk met prioriteit
versterkt dient te worden. Een fietspad past
hier duidelijk niet in.
Molenpad
Op 6 januari 2006 heeft het Buurtoverleg
verzocht het oude (Geest)molen(wandel)
pad, lopend vanaf de Bloemaertlaan langs
de Kleine Kerf naar het tunneltje, in ere te
herstellen. De gemeente stelde in haar antwoord dat, vanwege de aanwezige persleidingen, het niet mogelijk was een voetpad
aan te leggen. Dit gebied, precies waar nu
het doorgetrokken fietspad ingetekend
staat, diende groen te blijven.
Overleg
Het Buutoverleg heeft aangegeven dat het
het beste is om met alle betrokken partijen
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Asielzoekers (Centra)

om de tafel te gaan en goede afspraken te
maken. Direct betrokken partijen zijn:
- Gemeente Alkmaar
- Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
- Animo
- Fietsersbond Alkmaar
- VvE Meidoorn en VvE De Hoef XL i.o.
- Botbouw
Verzocht is in januari een bijeenkomst te
beleggen met als doel om aan de hand van
de belangen en meningen van betrokkenen,
gegeven de vaststaande feiten en toezeggingen, definitieve afspraken te maken.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>

Van Ostadelaan 282
1816 JH Alkmaar

Na De Geestmolen van november 2015
werd in de eerste helft van januari 2016
een overeenstemming respectievelijk
vergunningverlening bereikt tussen de
gemeente Alkmaar en het COA
(Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

H

et gaat over de extra opvang van
maximaal zeshonderd vluchtelingen
voor de tijdelijke duur van drie jaar.
Robonsbosweg
Voorlopig betekent dit vijfhonderdtien
plaatsen maar als COA erin slaagt om
kleinschalige opvang ook elders in de regio
te realiseren, dan pas wordt het aantal
vluchtelingen opgetrokken tot zeshonderd
plaatsen. Afhankelijk van de situatie rond
2019, is verlenging van de tijdelijke status
van drie jaar aan de Robonsbosweg mogelijk. Momenteel wordt het lege belastingkantoor verbouwd voor de opvang van minimaal vijfhonderdtien vluchtelingen die
hier vanaf april gefaseerd worden verwacht.
De receptie zal 24/7 worden bemand. Vooruitlopend op hun komst werden intussen
beveiligingscamera’s en straatverlichting
aangepast. Overleg is gaande met het COA
over een veiligheidsplan dat ruim voor ingebruikneming van het pand beschikbaar is.
Ook initieert COA regulier overleg met
omwonenden, politie, gemeente, verenigingen en ondernemers uit de buurt tot uitbouw van de Omwonendencommissie. Vrij-

Tel: 072-512 54 34
Fax 072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl
Februari 2016
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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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willigersorganisaties worden uitgenodigd
om een bijdrage te leveren aan het dagbestedingsplan. De gemeentelijke website
meldt onder 'info omwonenden': ‘dat voordat de tijdelijke opvang opengaat organiseren wij weer een infomoment voor omwonenden. Ook zullen er rondleidingen worden verzorgd om een kijkje te nemen in het
gebouw’. Suggesties graag doorgeven via
<asielzoekers@alkmaar.nl>
of <alkmaar@coa.nl>.
Basisschool
Op de website van SAKS/Alkmaar (Samen
Katholieke Scholen) is te lezen dat zij per
half april 2016 een basisschool voor totaal
zestig kinderen hoopt op te starten. Het betreft hier kinderen van toekomstige asielzoekers aan de Robonsbosweg. In deze
school met een tijdelijk karakter van drie
jaar wordt gestreefd naar een gefaseerde
instroom met groepen van maximaal vijftien kinderen. Volgens een advertentie in
het Noordhollands Dagblad van 6 februari
2016 worden voor deze school in de opstartfase, leerkrachten gezocht.

cursus is zowel voor beginners als gevorderden en wordt wekelijks op woensdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur gegeven ad €
2,50 per maand.
Picassolaan
Het Alkmaars Nieuwsblad van 3 februari en
het Alkmaars Weekblad van 10 februari
2016 meldden dat in het bestaande Azielzoekerscentrum, Picassolaan 9, in 2015 zich
tussen de vierenveertig en zesenveertig incidenten voordeden. Dit zijn gemiddeld bijna
vier incidenten per maand.
Susanna E. Kropf

Steun
Aan de gemeentelijke oproep voor bijdragen aan dagbestedingsplannen hebben kerkelijke instanties al gehoor gegeven. Het
R.K. parochieblad van 29 januari 2016
maakt op bladzijde 13 melding van een actie door de Alkmaarse Raad van Kerken die
zich ontfermt over de toekomstige vluchtelingen aan de Robonsbosweg. Er werd een
werkgroep opgericht waarbij ook ‘City
Light’, de Vrijwilligerscentrale Regio Alkmaar en het Gilde Alkmaar zich aansloten.
In subwerkgroepen buigt men zich over
praktische hulp zoals ontmoeting (open
huis), het leren van de taal, geestelijke verzorging, dagbesteding en het organiseren
van een vraagbaakplatform. Kerkelijk wijkcentrum Bij de Bron, Willem Buytewechstraat 2, gaat vanaf maart 2016 Nederlandse
taallessen aanbieden voor anderstaligen. De
Februari 2016
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Geestmolen
Na de nodige eerdere e-mail uitwisselingen
ontvingen we een verlossend gemeentelijk
bericht op 18 december 2015 dat bij molenbedrijf Poland & Zn/Broek op Langedijk de
in januari 2015 afgebroken as en vier wieken, nog diezelfde dag werden besteld. Een
mooi kerstcadeautje voor de wijk! Het is de
bedoeling dat op molendag zaterdag 14 mei,
de molen weer zal draaien en dat de rieten
kap tegelijkertijd met de wieken zal worden
vervangen. Hopelijk lukt dat de druk bezette rietdekkers. Intussen maakt de Alkmaarsche Courant op 5 februari 2016 bekend dat
het ontbrekende gat van € 55.000 in de

- Begin januari 2016 was een groenteam erg
actief om onderhoud te plegen aan de Honthorstlaan, Bloemaertlaan, Lievenshof.
Winkelcentrum De Hoef
- Na de renovatie werden midden 2015 van
wijkbewoners evaluatie voorstellen ingewacht. Op 20 januari ontvingen we van de
gemeente een e-mail dat deze ter aanpassing
zijn opgesteld en worden doorberekend.
Daarna worden de voorgestelde aanpassingen voorgelegd aan het college die afweegt
of beschikbaar budget wordt ingezet of extra geld ter beschikking gesteld. De verwachting is dat medio februari 2016 de
voorstellen worden besproken in de gemeenteraad. Besluiten worden in ieder geval gedeeld via de e-mailadressen van de
enquête indieners en de verwachting is dat
de pers er ook op in zal gaan.
- De Stadskrant van 2 december 2015 meldt
dat er in de milieustraat een extra container
werd geplaatst voor het deponeren van
(overtollige) kleine elektrische apparaten.

restauratie begroting - niet gedekt door
verzekeringen - door de gemeente Alkmaar
wordt gedicht vanuit de post 'Vastgoed'.
Fijn om in de wijk weer een draaiende molen te gaan zien.
Groenteam
- Op 11 december 2015 werd in de Tethart
Haagstraat een snoeier in hoogtebakje gezien met daar achteraan een takkenversnipperaar.
- In december werden twee bomen gekapt
langs de Bloemaertlaan, nog vóór de brug
over de Hoevervaart bij de molen en zes
jonge bomen gekort langs de Hoevervaart
hoogte van Van der Astpad/’Zilverlinde’.

- op maandag 7 december 2015 werd boven
de Rabo geldmachine in de voorpui van de
Vomar, een luifel aangebracht bedoeld als
bescherming tegen neerslag voor klanten en
hun bankpasjes.
- De BEM Nieuwsbrief van december 2015
meldt dat voor het in maart 2015 geplaatste
kunstwerk 'Om een koppie' als verbindende
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- jubileum - factor voor 450 jaar Berger-/
EgmonderMeer, een gemeentelijke vergunning werd afgegeven tot eind 2015. Toen
hield de BEM op te bestaan, dus zal het
kunstwerk moeten verdwijnen. Een nieuwe
vergunning kan worden afgegeven mits een
andere partij dit kunstwerk overneemt in
het winkelcentrum, òf daarbuiten. De BEM
stelt een verplaatssubsidie van € 250 beschikbaar. Gegadigden kunnen zich aanmelden via <bem450jaar@gmail.com>
Hospice
- Vrijdagavond 22 januari 2016 ging het
NOS TV programma Nieuwsuur in op de
financiële problemen van twaalf hospices in
Nederland, als gevolg van de invoering van
de nieuwe zorgwet 2015. (Wet langdurige
zorg, WLZ, opvolger van AWBZ) Hieronder bleek ook het Hospice Alkmaar aan de
Blankerhofweg te vallen, met een begrotingstekort over 2016 van € 250.000. Over
2015 waren er zelfs nog twee patiënten
waarvan de financiën niet waren afgehandeld. Naar dit Actualiteiten programma
werd op dinsdagavond 26 januari in Nieuwsuur verwezen. Van de gemeente vernamen
we dat zij jaarlijks een waarderingssubsidie
van € 15.000 aan het hospice verstrekt en
dat het eerdergenoemde begrotingstekort
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bij aanvraag van de subsidie over 2016,
toen kleiner was.
- De Alkmaarsche Courant van zaterdag 29
januari 2016 meldt dat in samenwerking
met het Hospice Alkmaar, het Lioba klooster/Egmond Binnen lege kamers gaat ombouwen voor palliatieve respijtzorg, welke
in januari 2017 in gebruik worden genomen.
Crematorium
De advocaat van het nieuwe Dela crematorium/Heerhugowaard vernam dat de gemeente Alkmaar bij de Raad van State in
Den Haag om tien weken uitstel heeft gevraagd. Dit is nodig als voorbereiding en
het nemen van een nieuw besluit over de
komst van een crematorium aan de Meerweg 11 (Egmondermeer), wat naar verwachting eind februari/begin maart wordt
genomen. Een zittingsdatum zal hierdoor
worden vertraagd en blijft nog onbekend.
De Vleugels
De interne verbouwing van honderdtien
oude kamers naar zesenzestig nieuwe meerkamerwoningen van twee of drie kamers,
staat er volgens de laatste Nieuwsbrief nr 4
(25 januari 2016), als volgt voor:
- Het nieuwe telefoonnummer is 088-559 16
00/Klant Contact Center en e-mailadres
<klantenservice@zorgcirkel.com>
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plex aan de Terborchlaan op 4 februari
2016 officieel geopend. De sporttempel met
een vloeroppervlak van 10.000 m2 bevat
naast ijsbaan/-hal met gepland zomerijs,
ook zes verschillende sportzalen, paramedische ruimtes, winkels en horeca. De Meent
is eveneens geschikt voor (internationale)
evenementen en concerten. Het complex
was begroot op twintig miljoen Euro waarvan nog één miljoen resteert.
- Bloedprikpunt Starlet verhuist tijdelijk
naar de kapsalon waar de hal al open is vanaf 07.30 uur. Officiële bloedpriktijden blijven vanaf 08.00 - 08.45 uur op maan-/
woens-/donder-/vrijdag.
- Op 16 januari werd een verkoopdag gehouden van overtollige spullen.
Hoevervaart
- Deze werd eind 2015 tere hoogte van de
Westerweg drooggelegd wegens renovatie
werkzaamheden aan de Verlaatjes brugdelen, alsook onder de waterlijn waar het
voegwerk moest worden vernieuwd. Hier
groeien beschermde varens die toen voorzichtig werden verwijderd/bewaard en na
afloop van de werkzaamheden weer op hun
oude stek werden aangebracht.

- In februari 2016 werd een dikke boom
gekapt achter Résidence Hoevervaart/
Jongkindlaan, naast het bruggetje. De reden
van de kap is onduidelijk.
Sportcomplex De Meent
Na achttien maanden van nieuwbouw en
verbouwing werd het integrale sportcom-

Honthorstlaan
De groenstrook op de hoogte van het speeltuintje bood na het afgelopen oud-/
nieuwjaar gehanteerde vuurwerk bij daglicht, een trieste blik. Stukken grasveld zijn
weg geschroeid, een struikje half verbrand
en het beeld van moeder en kind beschadigd. Ook een wip uit het speeltuintje lijkt
zwaar te zijn beschadigd.
Jan de Heemstraat
- Op 27 november 2015 bezocht een deel
van het Geestmolen bestuur, Het Heem. Dit
gebeurde op uitnodiging van het eerder dat
jaar opgerichte Platform Het Heem in het
kader van de actie ‘Vertrek Het Heem uit de
kinderrijke wijk’.
- Aartskliederaar Wally-dno dreigt met zijn
uitbreiding van graffiti handschriften De
Hoef over te nemen. Overal laat deze man
Walter de W. (59 jaar) en woonachtig in
Het Heem zijn sporen na. Volgens de AC
van 25 november 2015 werd hij veroordeeld
tot een werkstraf van tachtig uur, waarvan
dertig uur voorwaardelijk. Verder moet hij
in totaal bijna € 575 aan schade vergoeden,
wat blijkbaar niet hoog genoeg is.
- Vanaf 16 november 2015 t/m 28 februari
2016 werd het rioolgemaal van het HHNK/
hoek Fritz Conijntunnel vooral in- maar ook
uitwendig, grondig aangepakt. Van dit waterschap ontvingen we een brief van 12 november 2015 met de uitleg dat de pompinstallaties - elektrisch en besturingsinstallaties - worden vervangen en het renoveren
van de bovenbouw van het gemaal, hoofd-
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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

Ook deel behandelingen mogelijk
Karina van Aanholt
Cornelis Begastraat 22
1816 TT Alkmaar
Voor afspraken: 06-39369775
pedicurekarina@hotmail.nl
www.pedicurekarina.nl

Praktijk voor Klassieke Homeopathie,
Orthomoleculaire en Darmtherapie
vindt u aan de Westerweg 75
Al 15 jaar een vertrouwd adres.
Te bereiken op 072-751 206 17 of
<info@hilliegootjes.nl>
Als u benieuwd bent of ik wat voor u
kan betekenen, kunt u mij bellen of
mailen.
20
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maakt van faciliteiten bij het nieuwe sportcomplex de Meent, Squash Alkmaar, Tennis Club Alkmaar, Victorie Plaza, Alcmaria
Victrix, Alkmaarse Mixed hockey Club,
Alkmaarse Rugby Club, Sportpaleis Alkmaar (wielrennen/mountainbiken), Speeltuin De Hoef, Scoutinggroep De Geuzen.

zakelijk binnenin. Ook worden tijdelijke
pompinstallaties geplaatst die de functie van
de te vervangen pompen moest overnemen.
Willem Kalfstraat
De 29 jarige Michael Wielenga die op vrijdag 11 december 2015 dood uit de Willem
Kalfstraat werd afgevoerd/teruggevonden
in De Geestmerambacht, is naar alle waarschijnlijkheid overleden aan een overdosis
van verdovende middelen. Bij sectie op zijn
lichaam werd hartspierschade geconstateerd. Eerst werd nog gedacht dat hij vermoord zou zijn in een studentenflat aan de
Willem Kalfstraat.
De Hoef ZO
De Stadskrant van 27 januari 2016 meldt
dat het project regenwater ontkoppeling
(tweede in De Hoef) 19 februari voltooid
zal zijn met de Mesdaglaan.
Pius X kerk
In het R.K. parochieblad van 29 januari
2016 bedankt een medewerkster van dnoDoen voor de door de bewoners van Het
Heem ontvangen kerstpakketten. Een deel
van het gegeven geld werd bij Het Heem
gebruikt voor in de moestuin en de aankoop
van een oventje. Ook de stichting St Lidwina heeft weer gesteund met nieuwe kleding
en een fruit abonnement.
AlkmaarPas
Met deze kortingspas 2016 kunnen in en
rond De Hoef lessen en lidmaatschappen
worden aangegaan en gebruik worden ge-

Collecte
Op 11 januari 2016 ontvingen we een email van Yvonne Koeleveld, Dierenbescherming, dat de opbrengst van de collecte
in oktober 2015 (dierendag 4/10)
€ 813,54 bedroeg.
Logeer units
In Résidence Hoevervaart aan de Jongkindlaan is het mogelijk dat zelfs wijkbewoners
tegen betaling gebruik kunnen maken van
twee logeer units (maximaal ieder twee
personen) in dit ronde flatgebouw. De logeer units zijn eigendom van woningcorporatie Van Alcmaer voor Wonen.
Bloeiend januari
In deze wintermaand gaf januari 2016 talrijke voorbeelden van bloeiende struiken, vanwege de hoge temperaturen. Een fleurig
voorbeeld is bijgesloten foto aan de zijkant
van obs De Driemaster/Hobbemalaan.
Alarmnummer

Per 26 januari 2016 werd een nieuw alarm
telefoonnummer voor Seksueel Geweld
(UMC Utrecht): 0800-0188 ingesteld. Dit
telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar en biedt slachtoffers aan om in nabijgelegen centra te worden opgenomen.
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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

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

22
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Aert de Gelderlaan
De AC van 3 februari 2016 maakt melding
van een op maandagavond 1 februari gevonden hennepplantage met ruim twee honderd planten aan de Aert de Gelderlaan, na
klachten over waterlekkage in een bovenwoning.
Wil Nu
Deze landelijke politieke partij wil in maart
2017 meedoen aan de Tweede Kamer verkiezingen. Zodoende presenteert zij zich op
zaterdag 5 maart 2016 van 13.00-17.00 uur
in De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4. Reserveren via <info@wilnu.nu> en verdere bereikbaarheid via <a.gelder@wilnu.nu> en
website <www.wilnu.nu>.
Alliander
Deze netbeheerder laat in het AC artikel
‘Stroomstoringen te lijf met slimme sensor’
van 27 januari 2016 weten dat er een zwakke plek zit in een elektriciteitskabel onder
de ringweg door, hoogte De Hoef. Het blijkt
nog niet zo urgent te zijn om met die kabel
aan de slag te moeten. (We zijn gewaarschuwd) Zie bladzijde 24.
Volkstuinen Minima
De Stadskrant van 10 februari 2016 meldt
op bladzijde 4 'Gratis groente verbouwen op
volkstuin voor minima'. De Federatie van
Amateur Tuinders Alkmaar e.o. biedt aan
dat bewoners met een minimum inkomen
een jaar lang gratis groente mogen verbouwen bij amateurtuindersverenigingen in
Alkmaar-West (Olympiaweg). Behalve een
lapje grond zijn ook inbegrepen het gebruik
van gereedschap en zaai- en pootgoed. Aanmelden bij secretaris Frido Schaap, e-mail
<secretaris@fatv.nl>

Van de Politie
Jeugdoverlast
Veel meldingen die bij de politie binnenkomen gaan over jeugdoverlast. Veel wijken
hebben wel één of meerdere groepen jongeren die rondhangen. De wijkagent investeert in samenwerking met stadstoezicht
veel in deze jongeren. Zij proberen met hen
in contact te komen. Zij weten dan wie de
jongeren zijn en de jongeren kennen de
stadstoezichthouder en de wijkagent. Als er
dan problemen komen kunnen zij de jongeren makkelijker aanspreken. Samen met de
gemeente en jongerenwerk wordt gezocht
naar hangplekken waar de omwonenden
minder last van ze hebben. Speciale aandacht is er voor jongeren die dreigen het
criminele pad op te gaan.
De wijkagent
Vincent Beuling en Brigitta Coppens. Te
bereiken via 0900-8844
Spreekuur: Donderdags van 10.00-10.30 in
het wijksteunpunt aan de
Honthorstlaan 436.
Twitter: <@POL_Beuling>.
<@POL_BCoppens>,
e-mail: <Vincent.Beuling@politie.nl> en
<Brigitta.Coppens@politie.nl>.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de
wijkagent. Als elke seconde telt kunt u 112
bellen, maar als het ook zonder zwaailicht
kan, bel dan 0900-8844 (lokaal tarief).

Susanna E. Kropf
redactie@geestmolen.nl
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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
24

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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Activiteiten in
De Vleugels

Klaar mee - loop mee

-Donderdag 3 maart: Vlaams buffet, 17.00
-Zondag 6 maart om 14.00 uur: optreden
van Crescendo
-Zaterdag 19 maart: 15.00 uur workshop
Paasbloemstukje maken
-Zondag 20 maart: 14.15 uur film: the longest ride
-Zaterdag 26 maart: 16.00 uur Happy Hour
-Donderdag 31 maart: informatiemiddag
over ‘de werking van het brein, 16.00 uur
-Zaterdag 2 april: om 14.00 uur: optreden
van Marga Poel
-Maandag 4 april: 14.00 uur: presentatie en
verkoop van modehuis Fashion Plus
-Donderdag 14 april: Oranjebuffet, 17.00
-Zondag 17 april: 14.15 uur film: Benjamin
Button
-Zaterdag 23 april: 15.00 uur workshop
werken met speksteen
-Zaterdag 30 april: Happy Hour 16.00 uur
-Zaterdag 7 mei: om 14.00 uur: optreden
van het Schoorls mannenkoor
-Donderdag 12 mei: Indisch Buffet, 17.00
-Zaterdag 14 mei: 15.00 uur workshop
Pinksterbloemstuk maken
-Zondag 22 mei: 14.50 uur film: the Bucket
list
-Donderdag 26 mei: 14.00 uur: lenteuitverkoop van modehuis Meijssen
-Zaterdag 28 mei: 16.00 uur Happy Hour
Yogalessen bij Zorgcirkel De Vleugels
Vanaf begin dit jaar kunt u bij Zorgcirkel
De Vleugels yogalessen volgen. Deze lessen worden gegeven door Jaap Spaans.
Omdat er in De Vleugels een verbouwing
plaatsvindt, worden de lessen tijdelijk (tot
eind juni 2016) in De Alkenhorst (Arend)
gegeven op de maandagochtend tussen
09.30 en 10.30 uur. Kosten € 50 voor tien
lessen. U kunt bellen met Gertruud Bakker, tel: 06-124 716 38.

Klaar mee - loop mee is een gezellige
wandelclub voor iedereen die zijn conditie wil verbeteren en nieuwe mensen wil
ontmoeten! Elke week op Maandag morgen 9.30 uur en dinsdag avond 19.00 uur,
start: huis van de wijk De Alkenhorst.
Voor meer info kun je kijken op Facebook bij Klaar mee - loop mee. Ik loop al
een half jaar en heb al vele mensen naar
De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, gekregen.

V

erder organiseer ik in maart een jaarlijks terugkerend evenement, dit jaar
met als goede doel de KWF: 'Jolanda Huiting, van de activiteit Klaar mee- loop mee
op maandagochtend en dinsdagavond, organiseert dit leuke wandelevenement. U kunt
kiezen uit drie mooie routes van 3,5 km, 6
km of 11 km die Jolanda voor u samenstelt.
U bent van harte welkom om mee te doen.
De kosten per wandelaar zijn €5 die wordt
gedoneerd aan het goede doel (KWF kankerbestrijding). Er kunnen maximaal 250
wandelaars meedoen dus geef u snel op!
Naast deelnemen als wandelaar is er ook
ruimte voor product of dienst promotors, u
kunt een tafel huren aan de start en finishlocatie voor maar €25 We gaan er een mooie
dag van maken en hopelijk gaan we dit
jaarlijks met elkaar herhalen. Wij hebben er
nu al zin in! Zaterdag 26 maart om 10.30
uur gaan we van start, u bent toch ook van
de partij? Opgeven bij:
Jolanda Huiting
06-226 047 89
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Hoefcocktail (nakomertjes)
Stroomstoring
Op bladzijde 21 schreven we over netwerkbeheerder Alliander die eind januari via de
AC liet weten om toekomstige stroomstoringen te lijf te gaan met slimme sensoren.
Verder zit er in de elektriciteitskabel voor
De Hoef een kink die nog niet aangepakt
hoeft te worden. Het toeval/gevolg is dat
volgens de AC van 16 februari in De Hoef
- maar ook daar buiten binnen Alkmaar - er
op 15 februari een ‘spontane stroomstoring’ was die tienduizend huishoudens dupeerde. Laat die slimme sensoren snel komen.
Bloedbank
Van het in februari 2016 heropende sportcomplex De Meent, Terborchlaan 301, begrijpen we dat hier medio 2016 bloed en
plasma kan worden gegeven. Wat er met de

huidige Sanquin vestiging aan de Jan Steenstraat 1 gaat gebeuren, is ons - bij navraag onbekend
De Meent
Vanaf zaterdag 27 februari t/m zondag 6
maart 2016 zijn er rondleidingen in het verbouwde sportcomplex. Voor 50+ers zijn er
speciale rondleidingen waarvoor aanmelding gewenst is.
Boeken voor vluchtelingen
Bibliotheek Kennemerwaard plaatste vorige
maand een advertentie waarin ze vraagt om
Arabische, Turkse, Engelse, Franse en Duitse boeken voor vluchtelingen. Het zal hier
kunnen gaan om AZC 1 (Picassolaan) en
AZC 2 (Robonsbosweg) in Alkmaar-W.
Als u deze boeken kunt missen dan graag emailen naar <info@bknw.nl>

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.
26

Susanna E. Kropf
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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

Wij wensen u een

Moestuin huren?
Ben jij op zoek naar een moestuin
waar je op eigen wijze kunt
tuinieren?
In een ontspannen sfeer, met
respect voor de natuur,
planten en dieren.
Kijk dan op:
www.atvdemeerweg.nl
en mail naar:

Vrolijk
Pasen

ikwileenmoestuin@atvdemeerweg.nl

Dinsdagmiddag 15 maart
Om 14.00 uur
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Activiteiten in
De Alkenhorst

Een goede buur(t)
met WonenPlus

Little High Tea
De High Tea van 26 januari was een groot
succes. Een volle zaal. Heerlijke hapjes en
een goede sfeer. Deze keer hadden we een
jarige Job in ons midden. Zij had een aantal
vriendinnen meegenomen. Een heel leuk
idee. Immers geen rompslomp thuis, geen
boodschappen. Misschien ook wat voor
u? U kunt uiteraard ook met een groepje
vriendinnen komen of deze op de High Tea
trakteren. De komende High Tea is op 15
maart om 14.00 Deze keer met muzikale
omlijsting door Ab van Bochove. Hij speelt
liedjes van weleer. Tevens een voordracht.
Al met al wordt het vast weer een geslaagde
middag. Wij adviseren u om u tijdig op te
geven: vol is vol. Tel: 072-303 00 90. De
kosten zijn € 7,50.

WonenPlus Alkmaar, gehuisvest in De
Hoef aan de Schelfhoutlaan 4 (in De Alkenhorst), is een vrijwilligersorganisatie
voor burenhulp.

Natuurwandeling: onder leiding van de
heer Jansen van het IVN
Deze eerste lentewandeling vindt plaats op
23 maart. Het wordt een korte wandeling
van ongeveer anderhalve kilometer. De heer
Ad Jansen laat ons zien dat wij niet ver hoeven te reizen om prachtige dingen in de
natuur te zien. Wij beginnen met een inleiding in het huis van de wijk De Alkenhorst.
Aanvang 14.00 . De kosten zijn € 3.
Turks theedrinken voor vrouwen
Iedere vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur is er
Turks theedrinken. De Turkse dames staan
bekend om hun heerlijke hapjes en hun grote gastvrijheid. U bent van harte welkom.
Ook de Nederlandse vrouwen genieten van
deze gastvrijheid. Iedere eerste vrijdag van
de maand is er een Turkse lunch. Komt u
eens proeven. Voor meer informatie: 072303 00 90.
Anke Krätzschmar

M

et meer dan twee honderd vrijwilligers gefaciliteerd door een klein
team van professionele medewerkers bieden wij ondersteuning en begeleiding aan
bij mensen die zelfstandig wonen, maar
vanwege een tijdelijke of structurele beperking daar hulp bij nodig hebben. Want niet
iedereen heeft goed contact met buren of
kinderen. Of wel, maar dan wil je het niet
altijd maar aan dezelfde personen vragen.
Daarom kunt u aanvullend rekenen op de
hulp van rond de 200 vrijwilligers die WonenPlus Alkmaar rijk is. Wij koppelen uw
hulpvragen aan het aanbod van onze vrijwilligers. Na inschrijving krijgt u praktische hulp en persoonlijke ondersteuning bij
boodschappen, klussen in en om het huis,
tuinonderhoud, administratie, vervoer naar
het ziekenhuis of andere hand- en spandiensten. Een abonnement op WonenPlus is
(afhankelijk van uw situatie) € 2,00 of €
4,00 per maand en voor minimum inkomens is het gratis.
Informatie: (072) 512 27 11
<info@wonenplusalkmaar.nl>
<www.wonenplus-alkmaar.nl>.
Exposities in De Alkenhorst
Kom langs in het huis van de wijk De Alkenhorst voor de exposities van twee kunstenaars van het kunstcollectief Samen
Sterk. Zij zijn dit eerste kwartaal tot 1 april
te bezichtigen. Zie de veelal abstracte schilderijen van Marcus Taams en de oer Hollandsche landschapjes van Dirk Boerman.
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SportXtra
in De Hoef
heeft nieuwe locatie

Filmclub
De Blauwe Boom
programma 2016

Elke woensdagmiddag wordt er in De
Hoef een sportinstuif georganiseerd onder begeleiding van de ervaren sportdocent Astrid van Baar.

Activiteitencentrum
De Blauwe Boom
Bart van der Leckstraat 1, De Hoef
14.00 - 16.00 uur, entree € 3

D

- 13 maart: La famille Bèlier, Frankrijk,
Eric Lartigau
- 10 april: Youth, I,F,CH,GB, Paolo Sorrentino
- 29 mei: Lore, De, GB, Australia, Cate
Shortland

eze vindt nu plaats in de gymzaal aan
de Gabriël Metsulaan van 15.3017.30. Het sporten in de wijk is in Alkmaar
de afgelopen jaren een enorm succes geworden. Kinderen staan voor de deur te
springen voordat de lesgever al binnen is.
Ze vinden het erg leuk om op hun vrije
woensdagmiddag te komen sporten.
Onze lesgevers bieden alle kinderen een
sport aan op maat, zodat elk kind op zijn
eigen niveau mee kan doen. Er is veel variatie waardoor de uitdaging groot blijft. Wil
je ook een keer komen kijken? Neem je
vriendje of vriendinnetje mee en kom naar
SportXtra. Let op de nieuwe locatie is gymzaal Gabriël Metsulaan en het is helemaal
gratis!

zomer- pauze
- 11 september: The hundred foot journey,
USA, Lasse Hallström
- 23 oktober: Timbuktu, F, Mauretanië, A.
Sissako
- 20 November: A royal affair, Denemarken, Nikolaj Arcel
- 11 december: Bon Dieu, Frankrijk, Philippe de Chauveron

MOLENWIEKJE
24 februari wordt na renovatie het

Esperantomonument
door de gemeente Den Burg Texel
officieel onthuld. Hoera!
Meer info: www.Esperanto-Nederland.nl

Dichtbij……het verst!

Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
30
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Filmmiddag in de Pius X

Woensdag 30 maart: The Notebook
The notebook is het verhaal van twee geliefden die elkaar tegen de achtergrond van
een oorlog vinden, verliezen en weer vinden. Een verzengende eerste liefde wordt
definitief door de omstandigheden geblokkeerd. Dan komt de vraag: Zijn de herinneringen mooier dan de werkelijkheid?
Ontvangst vanaf 13.45 uur met koffie/thee
Entrée
€ 3,00
Aanvang film
14.00 uur
Plaats
wijkkerk Pius X
Ingang
Blanckerhofweg 15

Woensdag 20 april: Nova Zembla
Nova Zembla vertelt het legendarisch, waargebeurde verhaal van de avontuurlijke ontdekkingsreis van Willem Barentsz.
Het vertelt op indrukwekkende wijze dit
aangrijpend verhaal over ontbering, doorzettingsvermogen en de kracht van liefde.

Volgende datum

Pius X tien jaar
De wijkkerk Pius X in de wijk De Hoef
bestaat in de huidige vorm tien jaar.
- Op 1e Pinksterdag, zondag 15 mei, viert
de katholieke gemeenschap dit om 9.30
uur met een feestelijk gezongen eucharistieviering met het Dominicuskoor.
- Op woensdag 11 mei om 10.00 uur is er
een ontmoetingsviering voor ouderen en
na afloop een poppentheater voor alle
parochianen van de parochie HH. Matthias-Laurentius.
Eleonora Hoekstra

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

18 mei
Yvonne de Weerdt
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Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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Nieuws van
De Vrijheidskerk.

De woensdag bij
'Bij de Bron'

Als u dit stukje leest, zijn wij midden in
de 40-dagentijd, dat is de tijd tussen carnaval en Palmpasen. In wat ook wel de
vastentijd genoemd wordt leven wij toe
naar het grootste kerkelijke feest Pasen.

Kinderactiviteiten
De slingers en ballonnen hangen buiten.
Ook binnen hebben we de spullen klaargezet. De ene keer gaan we aan de slag om
iets lekkers te maken (pizza, appelflappen,
puddingbroodjes), de andere keer staan de
sjoelbak, het dartbord en blikgooien klaar.
Het is leuk om te zien hoeveel verschillende
kinderen er telkens zijn. De meeste zijn heel
trouw. Je ziet dat ze het leuk en gezellig
vinden. Je leert ze steeds iets beter kennen,
waardoor er waardevolle momenten ontstaan.

- We proberen ons leven te versoberen en
daarbij helpt dat er elke woensdag om
18.00 uur een korte dienst is (20 min.) gevolgd door een sobere maaltijd. Dat helpt
ons om stil te staan bij het lijden van Jezus
en van onze naaste veraf en dichtbij.
Na Palmzondag, u weet wel met de palmpaasstokken, gaan we dan de week in waarin we het verhaal van de Passion beleven,
witte donderdag en goede vrijdag zijn er
dan diensten om 19.30 uur en de Paasnachtdienst begint om 21.00 uur. Dan wordt het
Licht van Christus binnen gedragen om in
dat volle licht de overwinning van Christus
over de dood te vieren op Paasmorgen om
10 uur. U bent op elk van die momenten
van harte welkom.
- Woensdag 16 maart van 20.00 tot 22.00
uur bent u welkom bij een lezing door ds.
Nielspeter Jans over 'de beproeving van
Abraham en het offer van Isaak' Bijbelverhalen over geweld, wat moeten we daarmee?
- Tenslotte wijzen wij u op 4 zaterdagen
van april om 13.30 uur, waarin de volgende
films bekeken en besproken kunnen worden. Achtereenvolgens zijn dat The great
dictator 1940, Die Blechtrommel 1979, the
great debaters uit 2007 en Selma 2014.
Voor bovenstaande en meer ligt er een brochure in de Vrijheidskerk. Loopt u gerust
binnen om er een te vragen aan de beheerder.

Bij de high tea die we laatst hebben georganiseerd, kwamen verschillende nieuwe kinderen en ouders. Iedereen was die middag
actief bezig. De kinderen gingen eerst aan
de slag om lekkere dingen te maken. Onder
de ‘oven-tijd’ konden ze buiten hun energie
kwijt in tikkertje en verstoppertje. De volwassenen gingen ondertussen aan de slag
om hun eigen bordje te versieren met servetten. Daarna hebben we gezamenlijk al
het lekkers opgegeten. We hoefden ’s
avonds niet meer te eten.
Wilt u ook een gezellige middag? De middagen zijn elke 1e en 3e woensdag van de
maand. We starten om 14:30 uur. Ouders
met kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar
zijn van harte welkom. Het is gratis

Ingvild van den Bos
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Jan Geerts
06-159 541 35

Nieuws van obs

Bericht van het
Gaaf Groen
Pop Up Center
Inmiddels zijn we al bijna een half jaar
bezig met het opbouwen van het Gaaf
Groen Pop Up Center. Wij zijn nu open
in de weekenden van 11 tot 17 uur op de
Meerweg 11 in Alkmaar en wij werken
met thema's van zes weken.
- Vanaf zaterdag 5 maart is het thema
'Natuurlijk tuinieren' actueel met het kweken van eetbare planten als belangrijkste
activiteit. Er zullen ook allerlei lezingen en
demonstraties zijn, zoals composteren met
wormen voor optimale plantenvoeding,
wilgen vlechten voor mooie plantensteunen
en manden, info over permacultuur en stadtuinieren.
- Vanaf zaterdag 16 april staat het Gaaf
Groen Pop Up Center in het teken van de
'Culinaire kas' met allerlei verrassende demonstraties en activiteiten, zoals eetbare
wilde planten verwerken, jam maken van
lentebloeiers, paddenstoelen kweken, inmaken en fermenteren. De 'Culinaire kas' zal
geopend worden op 16 april door chef-kok
Niels Gouda van Restaurant Natuurlijk in
Egmond aan Zee.
- Extra activiteiten worden aangekondigd
op onze website <www.gaafgroen.nl> en op
de openbare facebook pagina
<www.facebook.com/gaafgroen>
- Wij verheugen ons enorm op de lente en
zomer! Jullie zijn hartelijk welkom om ons
te bezoeken en om mee te helpen. Vele handen maken licht werk en het is gezellig.
Stuur gewoon even een mailtje naar
<info@gaafgroen.nl>, bel met 06-330 983
03 of kom in het weekend langs om kennis
te maken. Wij zien jullie graag!

Ouderkamer
We kunnen wel stellen dat de ouderkamer
op onze locatie Judith Leysterstraat een
succes is. Wat een grote betrokkenheid van
ouders! De ouderkamer is een plek waar
ouders iedere donderdagochtend bij elkaar
komen om te praten over diverse thema’s
rondom opvoeding en onderwijs. Kom eens
langs voor een kopje koffie of thee.
Continurooster
De Nicolaas Beets is op de locatie in De
Hoef (Judith Leysterstraat) gestart met het
continurooster. De kinderen gaan op de ma,
di, do en vr van 8.30-14.30 uur naar school.
Op de woensdag tot 12.15 uur. Bij de
vestigingen in de Bergermeer gaat
onderzocht worden of dit ook wenselijk is.
Jonge kinderen
Bent u onlangs in de Bergermeer komen
wonen en heeft u jonge kinderen. Wij
nodigen u van harte uit al vast een keer bij
ons op school te komen voor een
rondleiding en kennismakingsgesprek. Dit
schooljaar zijn wij een vijfde kleutergroep
gestart i.v.m. de vele aanmeldingen.
Facebook
Wilt u op de hoogte blijven van onze
activiteiten en de laatste nieuwtjes, volg ons
dan op <www.facebook.com/
obsnicolaasbeets>

Bea Möller
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Promotie Hylas in
winkelcentrum
De Hoef

Techniektoernooi
voor basisscholen in
Noord-Holland

Hylas doet mee aan de sportpromotie die
het winkelcentrum De Hoef organiseert.
Zes sportverenigingen krijgen elk een
zaterdag in de winter en elk een zaterdag
in de zomer de gelegenheid om zich te
presenteren op het winkelcentrum. Naast
een vaste sponsorvergoeding van
€ 250 krijgt de vereniging die haar sport
op haar dagen het best promoot, daar
nog eens een € 750 extra bij plus een gratis reclame uiting.

Op de Hogeschool iPabo aan de Gabriël
Metsulaan wordt op donderdag 17 maart
aanstaande, ’s middags vanaf 12 uur,
voor de achtste keer het groot regionaal
Techniek Toernooi georganiseerd. Dus
mocht u het zien roken, horen ratelen of
ziet u groepjes kinderen met vreemde
objecten naar de iPabo lopen: het is het
Techniek Toernooi.

H

ylas beet zaterdag 30 januari de spits
af en promootte haar atletiek en het
recreatief hardlopen tussen 10:00 en 17:00
uur op een enthousiaste en sportieve manier. Er was een parcours gemaakt door het
winkelcentrum voor met name de jeugd. De
ouders konden bij de partytent gezellig
kletsen en iedereen kreeg iets lekkers.
Of Hylas tot de winnaars gaat behoren weet
nog niemand want er zijn nog vijf andere
verenigingen die ook meedoen aan deze
sportpromotie.
De winnaar wordt uiteindelijk voor een
deel bepaald door een jury, maar daarnaast
ook door het aantal stemmen dat de vereniging krijgt op de facebookpagina van winkelcentrum De Hoef en de stemkaartjes in
de winkels. <www.facebook.com/
WinkelcentrumDeHoef>
Informatie voor de pers: extra informatie
Maurits Pico – Bestuurslid winkelcentrum
De Hoef 072 – 511 99 22
of Hadewich Richter 06 – 523 336 10

D

it Techniek Toernooi is een techniekwedstrijd voor leerlingen uit alle groepen van het basisonderwijs in NoordHolland. In teams van maximaal vier, werken de kinderen aan een technische opdracht. Er kan worden gekozen uit vier
spannende uitdagingen, die allemaal te maken hebben met het begrip Tijd: De bloeiende bloemen (groep 1-2), De druipende klok
(groep 3-4), De waterklok (groep 5-6) en
De vertraagde wekker (groep 7-8).
De wedstrijd begint op de basisschoolschool (of bij een buitenschoolse activiteit).
Met behulp van lesmateriaal lopen de leerlingen stap voor stap door een onderzoeken ontwerpproces. Het beste team van de
klas mag vervolgens de strijd aan gaan tijdens de regiofinale. Er komen echte professoren om alles vakkundig te jureren.
Naast de wedstrijd is er voor de kinderen
gelegenheid om volop te experimenteren
met allerlei technische zaken. Mocht u
langslopen en zin hebben dan bent u welkom om te komen kijken. Stap gerust binnen! Om 13.15 uur zal de Alkmaarse wethouder van onderwijs het startsein geven.

Hadewich Richter
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Sjaak Bos

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.
Alphega apotheek De Hoef: Van Ostadelaan
248, tel. 514 30 60 , <info@apotheekdehoef.nl>
Regionale Spoed Apotheek: tel.567 30 00
Hertog Albrechtweg 5A, Alkmaar-Noord
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: 088-559
16 00, e-mail <klantenservice@zorgcirkel.com>,
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. Spoedgevallen buiten openingstijden tel. 518 06 18
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.
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: Vincent Beuling, spreekuur Honthorstlaan 436, do. 10.00-10.30 tel. 0900-8844
<Vincent.Beuling@politie.nl> Brigitta Coppens
<Brigitta.Coppens@politie.nl>
Postkantoor: (boekhandel Bruna): ma. t/m wo.
8.45-18.00, do. t/m vr. 8.45-19.00, za. 8.4518.00, tel. 512 18 24.
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
Seksueel geweld: (UMC Utrecht) 0800-0188
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
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Rens Kleverlaan, Bloemaertlaan 182
Susanna E. Kropf, Weenixhof 47

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

• De Feestmolen
Astrid van der Hel, Honthorstlaan 18
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Dieuwke Wetsema, Lievenshof 2
Esther Kuiper, Willem Hedastraat 91
• Public Relations
Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262
John Does, Bloemaertlaan 162
Susanna Kropf, Weenixhof 47
• Webmaster
Piet Aay, Willem Hedastraat 95
<webmaster@geestmolen.nl>

Verspreidingsgebied
Bloemaertlaan, Cornelis Begastraat, Hoeverpad, Honthorstlaan, Jan de Heemstraat, 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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