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Beste buurtbewoners van De Hoef
'Geestmolen'
Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van Buurtoverleg De Hoef
'Geestmolen' organiseert met hulp van onze werkgroep De Feestmolen voor de vierde keer een Nieuwjaarsreceptie. Dit evenement vindt weer plaats in het huis van de
wijk De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, op
zondag 15 januari van 15.00 tot 17.00 uur.
Alle buurtbewoners zijn uitgenodigd, dus
niet alleen de leden van het Buurtoverleg en
haar begunstigers. Hapjes en drankjes wor-

den geserveerd door de gastvrouwen en
gastheren van De Alkenhorst. Om het geheel nog aantrekkelijker te maken hebben
we weer de ‘swinging’ viermans jazzformatie ingehuurd genaamd: ‘Just Jazz’, evenals
afgelopen jaar. Deze band begint zo'n beetje ons huisorkest te worden, mede door de
positieve reacties van de wijkbewoners. Dit
alles is mede mogelijk gemaakt door een
subsidie van de Bewoners Initiatieven van
wijk West. We rekenen er op velen van u
die zondag te ontmoeten.
Wijkschouw college van B en W
Op dinsdag 25 oktober bracht het college
van burgemeester en wethouders een bezoek aan wijk De Hoef. Ze bezochten Huis
6

van de wijk De Alkenhorst, dak- en thuislozenopvang Het Heem en asielzoekersopvang AZC2/Robonsbosweg. In De Alkenhorst, tijdens een lunch, maakte het college
kennis met de vrijwilligers van WonenPlus,
Evean en bewonersonderneming De Alkenhorst. Ze spraken met hen en andere wijkbewoners over hun activiteiten en problemen.
In Het Heem sprak het college behalve met
de mensen van dnoDoen ook met bezorgde
omwonenden. Zij uitten hun ongerustheid
over sommige bewoners van de opvang die
overlast veroorzaken. Het college beloofde
te kijken welke oplossingen mogelijk zouden zijn.
Ook bezocht het college het asielzoekersopvang AZC2/Robonsbosweg. De locatie is
bijna volledig bezet. Een rondleiding werd
gemaakt langs de activiteitenruimtes, de
school en ook de woonruimtes van bewoners. Ze maakte kennis met sommige bewoners en ook betrokken omwonenden.
Los hiervan lazen we in de Stadskrant van 9
november dat burgemeester Bruinooge, als
onderdeel van de rubriek Alkmaar onderneemt, een bezoek bracht aan bakkerij Mens
in het gerenoveerde winkelcentrum De
Hoef.
Wijkagenda West
Op 27 september ontvingen we een gemeentelijke e-mail met het verzoek om een
inventarisatie te maken voor een Wijkagenda. Dit is een lijst per buurt met aandachts-/
knelpunten waarover bewoners niet tevreden zijn zodat er ruimte is voor verbetering,
òf zaken waarover wèl tevredenheid bestaat.
In De Hoef valt te denken aan Zorg en Welzijn, Bereikbaarheid, Verkeer en Veiligheid,
Openbare ruimte, Cultuurhistorie, risico
Vergrijzing en Krimp en Leefbaarheid. Uw
gewaardeerde meningen (positief & nega-
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tief)
ontvangen
we
graag
via
<voorzitter@geestmolen.nl> en geven we
deze door aan de gemeente/Nelleke Kool.
Op 2/11 vond hierover een inloopavond
plaats in De Alkenhorst voor uitgenodigde
buurtverenigingen. Op bladzijde 14 geeft
bestuurslid Rens Kleverlaan hierover een
verslag.
Verder wens ik alle lezers een gezellige
sinterklaas, fijne Kerstdagen en een voorspoedig begin van 2017 toe .... want we zien
elkaar toch op 15 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie?
Martien de Bruijn
voorzitter

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:
ikwileenmoestuin@atvdemeerweg.nl
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Overleg De Hoef XL
en Jan de Heemstraat
De bouw aan de Jan de Heemstraat is
klaar en als u dit leest zal de herinrichting van de Jan de Heemstraat en de
inrichting van de buitenruimte van
bouwplan De Hoef XL ook afgerond zijn.
Een laatste overzicht van hoe het gaat
worden, of al is, en wat er met het verbeter voorstel gedaan is.
Verbetervoorstel
De herinrichtingsplannen van de Jan de
Heemstraat en inrichting van de buitenruimte van De Hoef XL vanuit de gemeente
waren goed maar soms kan het met enkele
eenvoudige aanpassingen nog beter.
Het verbetervoorstel omvatte:
- Inrichting van de Jan de Heemstraat als
‘fietsstraat’ om zo het autoverkeer af te
remmen en bewust te maken van het
vele fietsverkeer. Dit is ook een wens
van de Fietsersbond.
- Gegeven het intensieve fiets- en scooterverkeer, met aan beide zijden langsparkeren, handhaving van het eenrichtingsverkeer.
- De calamiteitenweg verleggen met een
ontsluiting aan de Bloemaertlaan, inclusief de toegezegde herplaatsing van de

-

anti fietssluis, zodat er bij de Jan de
Heemstraat ruimte komt voor meer
groen, herplaatsing van een speeltoestel
en extra parkeergelegenheid.
Het voetpad van de Bloemaertlaan naar
de Jan de Heemstraat ten zuiden van het
Claeszpad herdopen tot ‘Molenpad’.

Fietsstraat
Op zich voldoet de Jan de Heemstraat aan
de eisen voor een fietsstraat. Het Buurtoverleg had in het verleden gemeten dat er vier
tot vijfduizend verkeersbewegingen zijn.
Eind augustus is er een meldingsdraad met
telkastje geplaatst in de Fritz Conijntunnel
en uit de eerste metingen bleken er ongeveer zes en vijftig honderd fietsbewegingen
per dag te zijn. Toch wil de gemeente geen
fietsstraat.
Als onderbouwing wordt gegeven dat een
fietsstraat geasfalteerd is waarbij, bij weinig
verkeer, dit uitnodigt tot hard rijden van
auto’s. Daarnaast is het uit veiligheidsoogpunt onwenselijk te parkeren in een fietsstaat. Tevens is bij een fietsstraat of fietsstroken het wenselijk dit verder door te
trekken in de buurt. De gemeente gaf aan
dat we al bij de ontkoppeling van het regenwater fietsstroken hadden moeten aanvragen. Dit heeft het Buurtoverleg toentertijd
ook aangevraagd maar kreeg nul op rekest
van de gemeente. Voor nu geen fietsstraat.
‘Later is het misschien mogelijk als de
voordelen tegen de nadelen opwegen’, zo
liet de gemeente weten.
Jan de Heemstraat
Er zijn geen bezwaren op het verkeersbesluit voor tweerichtingsverkeer van de Jan
de Heemstraat. Hierbij dienen twee opmerkingen gemaakt te worden: bewoners in de
wijk waren niet op de hoogte gesteld van de
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komst van tweerichtingsverkeer, het was
gepubliceerd in ‘Officiële bekendmakingen’, en het Buurtoverleg heeft geen bezwaren ingediend vanwege de toezegging dat
het later weer éénrichtingsverkeer kan worden, wat veiliger is. Eénrichtingsverkeer
geniet echter niet de voorkeur van de nieuwe bewoners en bewoners aan de De Vliegerstraat. Zij willen liever niet omrijden wat
natuurlijk heel begrijpelijk is.
Het kruispunt met de Fritz Conijntunnel is
zo’n tien cm verhoogd in gele steentjes. Het
kruispunt met de De Vliegerstraat is ook
geel maar alleen ‘visueel’ verhoogd. De
betonnen paaltjes bij de Fritz Conijntunnel
zijn vervangen. De bewoners van De Hoef
XL (Doornbos) gaan gebruik maken van de
bestaande ondergrondse vuilcontainers voor
Het Heem. Het geheel ziet er goed uit.
Calamiteitenweg
Bij ontsluiting naar de Bloemaertlaan ontstaat er een afgesloten speelveld met ruimte
voor het derde speeltoestel. Tevens wordt
de sluiproute voor fietsers en brommers
tegengegaan en kunnen er twee extra parkeerplaatsen komen aan de Jan de Heemstraat.
In eerste instantie gaf de gemeente aan dat
politie en brandweer toestemming moesten
verlenen voor het verleggen. Dit heeft de
gemeente nagelaten. De gemeente kwam in
tweede instantie met het verhaal dat er een
eis ligt vanuit het Hoogheemraadschap
waardoor hier geen groengebied aangelegd
kon worden. Extra argument was dat alleen
het stuk naar de Jan de Heemstraat verhard
was. De ontsluitingsweg voor vrachtwagens
lag echter bij de Bloemaertlaan, dit stuk was

dus al verhard, en ter plekke van het geplande groengebied stonden de bouwketen
waar geen vrachtwagens reden. Het Hoogheemraadschap laat in reactie weten dat het
aan de gemeente is hoe zij dit gebied inrichten. Geconcludeerd mag worden dat er
geen steekhoudende argumenten tegen dit
verbetervoorstel zijn maar het er niet zal
komen.
Afgesproken is dat de fietssluis terug komt
met voldoende ruimte voor een wandelwagen of rollator waarmee de ‘doorgang’ voor
fietsers en brommers eruit is. De gemeente
heeft in het verleden deze fietssluis geplaats
vanwege geconstateerde gevaarlijke situaties aan de Bloemaertlaan door fietsers en
brommers die een sluiproute namen langs
de huidige Hoef XL. Het Buurtoverleg is
vanuit oogpunt van de veiligheid blij dat de
situatie met de fietssluis hersteld wordt
zoals overigens vooraf afgesproken was.
Speeltoestellen
Binnen plan Geestmolen/Botbouw, waarvan De Hoef XL het laatst onderdeel is,
stonden drie speeltoestellen voor de buurtbewoners. Deze zijn tijdelijk weggehaald
voor de nieuwbouw. De omwonenden willen het piratenschip niet terug vanwege
hangjongeren en Heemgangers. Het Buurtoverleg had liever gezien dat de overlast
veroorzakers aangepakt zouden worden.
Half oktober is overleg geweest tussen de
gemeente en betrokken VvE over welke
toestellen waar terug gaan komen. Dit is
ook van belang voor de plaatsing van struiken en bomen. Het Buurtoverleg zou hierover van de gemeente een verslag krijgen
maar ondanks herhaalde verzoeken is dit
(nog) niet gebeurd.
Molenpad
De gemeente gaf aan dat de calamiteitenweg, net als het pad voorlangs de bebouwing, beiden Claeszpad heten en dat het
Claeszpad zelfs doorgetrokken is tot aan de
brug bij de Bloemaertlaan. Hierdoor is er
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geen ruimte voor een apart ‘Molenpad’.
Ook hier lijkt sprake van enige onwil. Het
voorstel van de gemeente is een bordje met
een ‘lessenaar’ over de historie van het
‘Molenpad’ aan te vragen bij bewonersinitiatieven. Bewonersinitiatieven geeft echter
aan dat in overleg met dezelfde ambtenaren
besloten is dat hiervoor geen subsidie meer
verleend wordt. Het Molenpad is een mooi
initiatief. In eerste instantie kon het niet
aangelegd worden vanwege ‘leidingen’ in
de grond en nu niet vanwege een dubbel
Claeszpad. Het ziet er naar uit dat het
‘Molenpad’ er niet meer zal komen.
Geconcludeerd mag worden dat er, ondanks
de goede bedoelingen vanuit bewoners,
omwonenden en het Buurtoverleg, onvoldoende steun voor de verbetervoorstellen
blijkt te zijn vanuit de gemeente.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>

Het Heem
onder de aandacht
Het Heem is volop in het nieuws. Na een
collegebezoek op 25/10, een stuk in de
krant dat de ‘Nederlander een toename
ervaart van daklozen’ en dat dnoDoen
daklozen in Alkmaar opvangt, kwam er
het bericht dat de overlast van zwervers
in de wijk aangepakt gaat worden.
Nuttige voorziening
‘Nederland ervaart een landelijke toename
van daklozen’ en ‘Dakloze zwerft in Alkmaar niet op straat’ staat in de Alkmaarse

courant van 11/11. Er is in Alkmaar een
georganiseerd beleid waarin opvangvoorziening Het Heem een belangrijke rol
speelt. Het nut van de opvangvoorziening
staat dan ook niet ter discussie. Het gaat om
de aanzuigende werking van dak- en thuislozen en wat sommige bewoners voor en na
de opvang in de wijk doen.
Nieuws
De geschiedenis is bekend: in 1998 is besloten dat Het Heem maximaal vijf jaar in
een industriewijkje zou staan. Daarna zou
het uit de wijk verplaatst worden vanwege
woningbouw: zo’n voorziening past niet in
een kinderrijke wijk. Samen met Het Heem
bleef de overlast. Na 2014 zou de overlast
aanzienlijk verminderd zijn volgens de gemeente. Na VVD raadsvragen, oprichting
van de Actiegroep Hoefplan van ontevreden bewoners en vragen vanuit het Buurtoverleg constateert nu ook de gemeente dat
de overlast van daklozen in de wijk toeneemt: “De overlast van zwervers in De
Hoef moet aangepakt worden”.
Oorzaken
Lang niet alle overlast van hangjongeren of
daklozen heeft een directe relatie met Het
Heem. De gemeente erkent dat er overlast
is van drankgebruikers en dat sommigen
van hen ‘Heemgangers’ zijn. Ook kon er
een relatie gelegd worden tussen de overlast van enkele bewoners aan de Willem
Kalfstraat en bewoners van Het Heem die
tot eenzelfde groep zouden behoren. Samenscholing geeft overlast evenals het
overnachten in bosjes of de Alkmaarderhout. Aan de Willem Kalfstraat zijn al
maatregelen genomen middels herplaatsing
van huurders uit de ‘studentenflats’.
Aanpak
Het Buurtoverleg heeft, via de Buurtagenda
West, opnieuw verzocht het Buurtoverleg
en de Actiegroep Hoefplan toe te laten tot
de ‘DNO-beheergroep’ De Actiegroep mag
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inmiddels deelnemen aan de beheergroep.
De gebiedsconsulent heeft meegedeeld dat
het Buurtoverleg hierin níet welkom is.
Naast uitbreiding van de beheergroep worden in de Willem Kalfstraat struiken gerooid en bomen gekapt: “Hierdoor ontstaat
een open buitenruimte waardoor we illegaal
kamperen tegen kunnen gaan”. Hierdoor
gaan de daklozen elders hun heil zoeken.
Kernwaarden
Het belangrijkste kenmerk van onze buurt,
dat hoog gewaardeerd wordt, is het groene
karakter: lanen met bomen en bosschages
langs de paden. Het Buurtoverleg heeft dan
ook meermalen haar zorgen geuit over de
groenkap. Zowel van de ecologische groenstrook als in de wijk vanwege overlast van
daklozen. Het Buurtoverleg wil de oorzaken
aanpakken, geen verplaatsing van het probleem. Door groenkap wordt de oorzaak
niet weggenomen, maar wordt de groene
kernwaarde aangetast en daarmee de buurt
gedupeerd.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl

Van Ostadelaan 282
1816 JH Alkmaar
Tel: 072-512 54 34
Fax 072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl
12
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ESPERANTO
VERENIGING ALKMAAR
viert zaterdag
10 december haar
65 jarig bestaan
in De Alkenhorst, wijk De
Hoef Kom kijken !

Het groen in de wijk
Het werkgebied van De Hoef ‘Geestmolen’ is gezegend met veel groen. Langs en
dwars door onze wijk lopen vier belangrijke ecologische verbindingszones. Deze
zones bestaan uit veel bomen en struiken
en vormen de paden waarlangs dieren en
planten zich heen en weer verspreiden
van polder naar binnenstad en Egmonderhout naar de Alkmaarderhout. Hiernaast hebben we ook boomrijke lanen,
parkjes en plantsoenen veel voor– en
achtertuinen en achter de Honthorstlaanflats een heus stadsbosje.

Willem Kalfstraat

Gouden regen

Iep

D

eze bomen en struiken en in mindere
mate de grasvelden, zorgen voor een
gezonde omgeving voor onze wijkbewoners. Ze produceren wolken zuurstof, zorgen voor koeling in de zomer en bescherming tegen de kou in de winter. Vaak wordt
vergeten dat de bomen langs de Hoevervaart op plaatsen bijna negentig procent van
de fijnstof - veroorzaakt door het verkeer
langs de Van Ostadelaan, de rotondes en het
parkeerterrein van het winkelcentrum - uit
de lucht filtert. Geen wonder dat de werk-

groep Groen graag op de hoogte blijft van
veranderingen in onze groenstroken. Gelukkig hebben we hiervoor een goede relatie
met de gemeentelijke groenbeheerder Frits
Outshoorn en de bomenbeheerder Cees Bas.
We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar
ze staan altijd klaar voor een gesprek.
Reconstructie Willem Kalfstraat
Tijdens de zomerstorm van 2015 zijn van
de populieren langs de ‘studentenflats’ veel
takken afgewaaid. Omdat de bomen niet
meer stabiel waren en op de flats dreigden
te gaan vallen werden sommige op vijf meter hoogte afgezaagd. Omdat de overgebleven populieren ook gevaar opleverden, is
besloten ze allemaal te kappen. Ook de drie
lijsterbessen en alle bosschages werden
gekapt, mede om overlast van daklozen te
voorkomen. Er komen vier iepen terug die
nog op de Oude Kwekerij staan (oorspronke
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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

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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-lijk van de Mesdaglaan) en vier gouden
regens. In overleg met Woonwaard komen
er onder deze bomen lage struikjes en gras
Uitdunnen stadsbosje achter de
Honthorstlaanflats
Tussen de flats en de Hoevervaart staan
veel flinke bomen (dennen en berken, maar
ook iepen, eiken, elzen, esdoorns en meidoorns) en hoge struiken. Behalve bovenstaande voordelen voor de flatbewoners
(vooral het filteren van fijnstof) is het ook
het domein van vele vogels. Een aantal
koolmeespaartjes wonen er en afgelopen
zomer broedde er zelfs een zeldzaam goudhaantje.
In 2006 werden achttien dennen en drie
loofbomen gekapt. Vooral de kap van de
dennen was hard nodig om de omringende
bomen en struiken een kans te geven zich te
ontwikkelen. Jammer genoeg werd die kap
met grof geweld uitgevoerd. Een pad van
drie meter breed werd gezaagd, met verwijdering van alle boompjes en struiken, zodat
de grote tractor bij de bomen kon komen.
Vervolgens werden de bomen in één keer
gekapt, zodat de hoge dennen in hun volle
lengte op het bos vielen met veel schade aan
bomen en struiken. Om het nog erger te
maken sleepte de tractor de bomen met
kruin en al naar de twee parkeerplaatsjes.
Het heeft jaren geduurd voordat het bosje
hiervan herstelde. De nachtegaal die achter
Hoeverzicht huisde is nooit meer terug gekomen. Van de beloofde opvulling van de
lege plekken is nooit iets terecht gekomen.
Een volgende aanval op deze groenstrook
volgde in 2012. Ten bate van de aanleg van
natuurvriendelijke oevers, werd door het
Hoogheemraadschap in een strook van meer
dan vijf meter alle jonge bomen en struiken
gekapt en de grond stevig omgeploegd.
Intussen groeien veel bomen en struiken
wel erg dicht tegen de balkons aan en zal
winter snoei en kap van zo’n tien bomen (of

boomvormen) rond februari 2017 plaats
vinden. Daarnaast zijn er plannen om nog
vijf bomen te kappen om andere bomen
meer ruimte te geven en licht toe te laten
naar de struiken er onder. Tegen de laatste
kap hebben een aantal biologen in onze
wijk bezwaren. Anders dan in een park of
plantsoen vechten bomen in een bosje dit
onder elkaar wel uit, daar hebben ze ons
helemaal niet voor nodig. Een rondgang
met de boombeheerder heeft intussen op
17/11 plaats gevonden.
Ons is beloofd dat deze kap met meer respect voor de natuur zal plaats vinden en de
tractors en hoogwerkers voornamelijk vanaf
de bestaande paden/plekken zullen werken,
zodat schade aan dit bosje zoveel mogelijk
voorkomen kan worden.
Trapveldje
Het trapveldje in het parkje tussen de Cornelis Begastraat en de Moreelsestraat is nog
steeds immens populair. Het wordt zoveel
gebruikt dat verschillende keren de witte
lijnen en recentelijk ook de groene mat,

gerepareerd moesten worden. Stadswerk
072 heeft besloten de hele kunstgrasmat te
vervangen. Dinsdag 15 november is met dit
karwei begonnen. Intussen is het trapveldje
weer in oude glorie hersteld.
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Martien de Bruijn
Werkgroep Groen
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Buurtagenda West
Op 2 november 2016 was er een eerste
door de gebiedsconsulenten van de gemeente georganiseerde bijeenkomst om
per buurt te kijken wat daar speelt en
welke punten belangrijk zijn voor de
wijk. Deze driemaandelijks bijeenkomst
dient als input voor de Kernagenda van
Burgemeester en Wethouders. Hier worden telkens twee tot drie belangrijke problemen die in de wijk spelen aangepakt.
Buurtagenda West
Op 1 en 2 november is geïnventariseerd wat
er speelt in wijk West. De wijk is ingedeeld
naar buurt- en wijkverenigingen: de Westrand, de Bergermeer, de Bergerhof, het
Blauwstratenkwartier, het Rembrandtkwartier, het Maertenhof, De Hoef ‘Geestmolen’
en De Hoef Zuid Oost. Verder zijn er twee
gebieden zonder (actieve) buurt- of wijkvereniging: De Hoef Zuid West en de Lambert
Doomer. Voor ons een goed moment om
alles wat er speelt in onze buurt nog eens op
een rijtje te zetten en tevens te vragen wie
ons bij de gemeente hierin kan helpen.
Groen
De zorgen dat de goed verzorgde bosschages, gras en bollen zijn vervangen door wadi’s, de kap van zeer veel bomen in de ecologische zones voor nieuwbouw neemt de
gemeente ter kennisgeving aan. Voor hoog
opgroeiend onkruid in de wadi’s, gras en
groen op straten en stoepen is het algemene
telefoonnummer 14072. De gemeente kent
de problemen van het gras en onkruid op
straten en stoepen.
Contactpersoon over de kaalslag van de
natuurvriendelijke oevers en behoud van
oeverbescherming tegen motorboten is het
Hoogheemraadschap.
Over de haagjes ter afscheiding van het
speeltuintje bij de Honthorstlann, en de terugplaatsing van tijdelijk verwijderde bos-

schages rond het trapveldje is Frits Oudshoorn het aanspreekpunt. Voor de kap van
bosschages aan de Willem Kalfstraat wordt
naar stadswerk verwezen: 14072.
Bedrijven en wonen
Voor de twee jaar geleden ontwiekte
‘Geestmolen’ is op 10/11 een nieuwe as
geplaatst en zullen de wieken nog dit jaar
volgen, waarna een feestelijke ‘opening’
zal plaatsvinden.
De geplande HOED, Huisartsen Onder Een
Dak, aan de Bloemaertlaan 20 gaat niet
door. Inmiddels is het pand verkocht aan

Botbouw en zal het waarschijnlijk gesloopt
worden om plaats te maken voor woningbouw. Meer informatie volgt later.
Voor de verbouwing van De Vleugels, de
renovatie aan het Weenixhof en de galerijen van de flats aan de Honthorstlaan zijn de
betreffende eigenaren contactpersoon.
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De oude stoepsteentjes, aangebracht bij de
waterontkoppeling, slaan groen uit en streken schril af tegen nieuwe steentjes elders.
Hierop is nog niet gereageerd. Onbekend is
of zandstralen hierin zou kunnen helpen.
Speelvoorzieningen
Het voetbalveldje is een aanwinst voor de
buurt en omgeving en wordt goed gebruikt
Het veldje is regelmatig hersteld en besloten
is het veldje geheel opnieuw van kunstgras

te voorzien. Gemeentelijk contactpersoon
hierin is Allard Pliester. Waar de herplaatsing van de drie speeltoestellen binnen plan
Geestmolen/Botbouw komt moet men zich
wenden tot de projectleider.
Verkeer
Aan de Jan de Heemstraat komen de beloofde extra parkeerplaatsen. Dat de garage
onder Medisch Centrum De Hoef grotendeels leeg is daar kan de gemeente niets aan
doen.
Bij de ontkoppeling van het regenwater zijn
bij parkeerplaatsen bomen geplaatst op onlogische plekken waardoor na inparkeren de
deur niet open kan. Daar kan niets meer aan
gedaan worden. Het zal onder de aandacht
gebracht worden bij projectleider Otto van
der Wal voor fase 3 in de Hoef Zuid West.
Voor parkeervakmarkeringen en handhaving parkeren zijn Niel Klijn en Frits Oudshoorn aanspreekpunt. Aangegeven werd dat
er een herstelvraag uitgezet is naar de afwatering van de granulaatstroken bij de Terborchlaan. Voor de vervanging van de overige punaises, afbrokkelende of verstopte

granulaatstroken is Otto van der Wal aanspreekpunt.
Veiligheid
Er zijn aanhoudende klachten over Het
Heem. De overlast lijkt toe te nemen. Dit is
bij de gemeente bekend. Het Buurtoverleg
en de door bewoners opgerichte actiegroep
Hoefplan mogen niet participeren. Gemeentelijk aanspreekpunt is Jim Ligthart.
Samenwerking
Aangegeven is dat de samenwerking met de
gemeente vaak ‘stroef’ verloopt. Er lijkt
een onwelwillendheid van de ambtenaren
voor gezamenlijk overleg met alle betrokkene, het Buurtoverleg wordt vaak uitgesloten van overleg en veel ingebrachte initiatieven worden afgewezen zonder inhoudelijke gronden.
Het teruglopend aantal en inzet van vrijwilligers is een algemeen probleem.
Buurt overstijgend
Voor invoering van ‘omgekeerd inzamelen’
van plastic en het niet reageren op via de
website gestelde vragen hierover, is Mark
Hartog het aanspreekpunt. Ook uit andere
buurten is er kritiek over het geplande crematorium aan de Meerweg 11. Nut en
noodzaak voor bouw in het groene uitsluitingsgebied ontbreekt en een crematorium
zou fijnstof geven wat schadelijk is.
De mogelijke kap van 8.000 m2 bomen in
de Alkmaarderhout voor nieuwbouw van
het ziekenhuis kan niet op steun rekenen.
Gevraagd is of het ziekenhuis niet iets meer
naar het noordoosten gebouwd kan worden
met behoud van de Alkmaarderhout. Westerlicht en de Kadetten school dienen als
rijksmonumenten in zijn geheel behouden
te blijven. Dit is een zaak van de politiek.
Uitgezocht wordt of afsluiting van de Aert
de Gelderlaan van de ringweg en opheffen
van de afslag Bergerweg naar de Nicolaas
Beetskade definitief van de baan is.
Rens Kleverlaan
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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.
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Vluchtelingen varia

trekken/separate keukens voor mannen/
vrouwen.

Voor de tweede keer dit jaar kon AZC2/
Robonsbosweg worden bezocht, maar
deze keer in bewoonde staat met relatief
veel gezinnen. In 2016 was het de eerste
keer om het al in 1989 geopende en bewoonde AZC1/Picassolaan - met een opvangcapaciteit van maximaal vier honderd zestig mensen - te bezoeken. Dit
alles was mogelijk dankzij de tweede
jaarlijkse open AZC dag.

Alkmaar Freedom House/Vrijheidskerk
Een vorm van dagbesteding is het al sinds
mei 2016 opererende Alkmaar Freedom
House wat op vrijdagmiddag 16 september
officieel werd geopend door de Alkmaarse
burgemeester Piet Bruinooge. Honderd
zestig AFH taalmaatjes gingen als vrijwilligers op de foto en worden hier vijf werkmiddagen per week gekoppeld aan vluchtelingen zonder verblijfsvergunning die alvast (onverplicht) Nederlands willen leren.
De wekelijkse muziekmiddagen zijn op

D

e zon overgoten dag zorgde ook voor
een hoge opkomst van bezoekers tijdens de jaarlijkse Burendag op 24 september in (beide) Alkmaarse AZC’s. Veel instanties profileren zich dan aan hun omgeving. Belangstellenden konden tijdens de
door COA en Vluchtelingen Werk Nederland georganiseerde landelijk open dag in

woensdag en vrijdag. Op vrijdag wordt
gitaarles gegeven en kunnen ‘leerlingen’
vijf middagen per week oefenen op gedoneerde gitaren. Het AFH had ook een stand
op de open AZC dag aan de Robonsbosweg. Behalve naar iemand die de Facebook
pagina bijhoudt, wordt nog gezocht naar
assistenten die de huidige coördinatoren
kunnen vervangen.

AZC2/Robonsbosweg, zèlf hun weg vinden
om bij asielzoekers op bezoek te gaan. In de
kelder bevinden zich een groot waslokaal
waar iedereen zijn was zelf in de vele wasmachines stopt en de gamesroom met enige
tientallen PC’s. Op de begane grond bevinden zich klaslokalen voor kinderen/
peuteropvang en kantoren van diverse instanties. De eerste etage huisvest leslokalen
voor volwassenen verdeeld in drie verschillende niveaus, als niet verplichte voorinburgering. Op overige etages zijn de woonver-

Sport
Het magazine voor Rabobank leden Alkmaar ‘Dichterbij’ najaar 2016, leert dat
tijdens een Sportkenniscafé binnen de driehoek van ambtenaren van Alkmaar Sport,
(sportverenigingen) bestuurders en hun
vrijwilligers, de handen ineen hebben geslagen. Het doel is om sport als integratie
middel aan te bieden voor vluchtelingen.
Eén van de eveneens aan de Robonsbosweg
gelegen sportclubs is de Alkmaarse Mixed
Hockey Club, die zich aanmeldde voor dit
doel. Bij nader inzien blijken vluchtelingen
meer te voelen voor voetballen en intussen
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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

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

www.praktijkdehoef.nl
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blijkt dit al goed uit te pakken bij AFC’34
zowel als voetballers als vrijwilligers. Voor
vluchtelingen in AZC2 is er nu al de gelegenheid om gymlessen te volgen en de verwachting is dat ze spoedig kunnen aansluiten bij een bestaand fitnessprogramma van
AZC1. Het omliggende bedrijf Eriks BV
organiseerde een ‘meet & greet’ met de
bewoners van AZC2 en zamelt fitness apparatuur in.
Fietsen
Met verwijzing naar De Geestmolen van
augustus komt het opzetten van een fietsen
reparatie werkplaats voor kinderfietsen, in
AZC2/Robonsbosweg met vijfhonderd bewoners, maar niet van de grond. Asielzoekers van AZC2 blijken zich hier niet op te
geven voor het leren/helpen repareren van
vrijelijk te gebruiken fietsen. De honderden
fietsen die links achteraan buiten gestald
zijn werden ter beschikking gesteld door het
Rode Kruis, Rataplan, Particulieren en door
de Vrijheidskerk. Verder verzamelt Eriks
BV nog fietsen van de eigen medewerkers
ter aanbieding aan de bewoners. In AZC1/
Picassolaan bestaat wel een fietsen reparatie
werkplaats, opgezet met medewerking van
de Vrijheidskerk. Zodoende doet de heer
Theo Bruin van deze kerk een beroep op
vrijwilligers elders om fietsen na te willen
kijken en kleine reparaties te verrichten in
AZC2. Opgave <TjjBruin@xs4all.nl>. De
ervaring leert dat vluchtelingen beter zijn in
het rechtdoor trappen dan het fietsen mèt
inachtneming van verkeersregels, iets om
rekening mee te houden.
Educatie
- Vanaf september verzorgt SKOA
(Stichting Kinderopvang Alkmaar) de peuteropvang in AZC2. Deze nieuwe SKOA
locatie is vier dagen open en gevestigd op
de begane grond. Hier wordt gewerkt met
voor- en vroegschoolse educatie (VVE) een
programma dat de taalontwikkeling van
jonge kinderen stimuleert. Primair is basis

veiligheid het doel en kennismaking met de
Nederlandse taal en cultuur, spelen in een
groep en ouderbetrokkenheid.
- In oktober las onderwijs wethouder Elly
Konijn voor op, De Optimist, de basisschool voor tijdelijke opvang in AZC2/
Robonsbosweg.
- In een project tussen de Pabo (Inholland)
en de COA ontvangen kinderen uit AZC2/
Robonsbosweg op woensdagmiddag extra
aandacht om van Pabostudenten Nederlands
te leren spreken.
Volkstuin
Inmiddels heeft een groep bewoners uit
AZC2 de sleutel ontvangen van een gemeenschapstuin op volkstuincomplex De
Meerweg/Olympiaweg, om deze gebruiksklaar te maken voor de winter. De eerste
groenten konden worden geplant en ook
werd er een blokhut geplaatst om het tuingereedschap in op te bergen. Een onprettig
bijenvolkje kwam helaas ook op bezoek.
Eind oktober was de groente nog steeds
overwoekerd door veel onkruid en steekt
dus af bij omliggende/bijgehouden volkstuinen.
Eten met vluchtelingen
Behalve het Buurtkookfestijn op 20/8 in
AZC2 door de Junior Chamber International (JCI De Waag), was tijdens de opening
van het AFH op 16/9 een promotiestalletje
aanwezig met het initiatief
‘Eat and
Meet’ (vluchtelingen met bewoners) in de
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Blauwe Decade/Frieseweg 10. Gewerkt
wordt met een intekenlijst of via e-mail
<fritsmooijaart@hetnet.nl>.
Verder organiseerde locatietheatergroep
Karavaan met het nieuwe initiatief ‘Voor
Uitzicht’ op 13/10 in AZC2/Robonsbosweg
een avond cultuurproeven waarbij er gekookt werd door de bewoners en na het eten
de voorstelling ‘De Weg’ werd vertoond.
Ook het initiatief Alkmaarinvitesyou.nl
liet zich inspireren om op 29/10 bij Alkmaarse gastgezinnen, vluchtelingen tijdens
een maaltijd te ontmoeten.
Brand
Op vrijdag 1 september moest de brandweer
groots uitrukken om zeven in nood verkerende asielzoekers van AZC1/Picassolaan te
kunnen redden. Er werden diverse brandweerwagens, ambulances en een helikopter
ingezet. Het vuur brak uit in een appartementencomplex op de eerste verdieping
maar kon snel worden geblust zodat niemand ernstig gewond raakte. Tijdens het
schoonmaken van de appartementen werden
de asielzoekers in andere verblijven geplaatst. Diezelfde dag werd een dertig jarige
‘verwarde’ man als bewoner aangehouden
als verdachte van brandstichting in een
slaapkamer. Volgens het OM bekende hij.
De aanleiding tot brandstichting zou te
maken hebben met een conflict over huisregels van dit AZC. Op 30 september moest
het hele AZC2/Robonsbosweg een paar uur
worden ontruimd vanwege een vermeende
gaslucht op een verdieping. Terwijl honderden bewoners buiten stonden werd het gebouw geïnspecteerd door nutsbedrijf Liander, maar een gaslucht werd er gelukkig niet
aangetroffen.
Maatschappelijke hulpverlening
De Alkmaarse Courant van 31/8 kopt met
het artikel ‘Vluchtelingenhulp gaat op de
schop’. Hieruit blijkt dat Inova en VluchtelingenWerk NH die al jaren in Alkmaar e.o.
24

worden ingeschakeld bij het vluchtelingenwerk, met ingang van 1/4/2017 geen subsidie meer ontvangen voor maatschappelijke
hulpverlening. Reden is dat deze hulpverlening dan in een breder regionaalverband zal
worden aanbesteed waarbij inburgering/
integratie voorop staan. In de regio Alkmaar
waren toen tweehonderd en drie mensen die
als vergunninghouder maatschappelijke
hulpverlening ontvingen, maar de verwachting is dat dit aantal gaat stijgen. Een gemeente ontving € 1000 per vergunninghouder. Intussen is dit bedrag gestegen naar €
2370 per persoon voor een bredere regio die
zodoende nog ruim € 278.000 kan verwachten.
Mogelijke opschaling
De Alkmaarse Courant van 13/9 meldt een
mogelijke opschaling om het aantal vluchtelingen aan de Robonsbosweg naar de maximale capaciteit van zes honderd te tillen. De
grens werd getrokken bij vijfhonderd en
tien bewoners, afhankelijk van opvang in de
regio welke afspraken misschien de langste
tijd hebben gehad. In september was het
fluctuerende aantal al gestegen naar vierhonderd vier en zeventig, wat in geval van
nood opgetrokken zou kunnen worden naar
zeshonderd of ergens er tussenin, met Syriërs als hoofdmoot.
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Susanna E. Kropf

Nieuwjaarsreceptie
voor alle buurtbewoners van
De Hoef ‘Geestmolen’
in Huis van de wijk
De Alkenhorst
Zondag 15 januari 2017
van 15.00 tot 17.00 uur
Al onze buurtbewoners zijn
uitgenodigd om onder het genot
van een hapje en een drankje
elkaar een voorspoedig 2017
te wensen. De viermans
Jazzformatie ‘Just Jazz’
zorgt voor een vrolijke noot.
Officiële uitnodiging volgt.
November 2016
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De Geestmolen
Op 1 september ontvingen we van de gemeente het volgende renovatieschema:
september: bovenas afgeleverd en vastzetten in bovenwiel

oktober: houtwerk wiekenkruis klaar, met
werkzaamheden in de molen
november: 10/11 oude as verwijderd en
nieuwe as in kap geplaatst en op 17/11
plaatsing roeden
november/december: roeden voorzien van
hekwerk/fokken
december: na proefdraaien oplevering watermolen
Groen(team)
- Op 23/8 werd er geschoffeld in groenstroken aan/rond de Bloemaertlaan, op 24 en
25/8 zijn de randen van wandelpaden in
deze omgeving met bosmaaiers gefatsoeneerd.
- Op 30/8 verwijderde een groepje mannen
met bosmaaiers het onkruid van de stoepen
in de Terborchlaan/Weenixhof, inclusief
parkeerplekken en de Cornelis Begastraat.

- Op 7/9 was hier weer een groenteam van
vier personen aanwezig.
- Op 13/9 kwam de bezemwagen langs om
op het wegdek tegen stoepranden aan en
ook de granulaatstroken schoon te vegen.
- Rond 20/9 werden de oevers van de
spoorsloot gemaaid met een soort drijvende
maaier, hoogte de hofjes.
- Op 28/9 werden langs de Bloemaertlaan
de wandelpaden vrij geblazen van dode
herfstbladeren en 29/9 kwam de borstelwagen langs om het wegdek/parkeerplaatsen
schoon te maken.
De Vleugels
- Tijdens de jaarlijkse Burendag op zaterdag 24/9 kon de inmiddels verder gevorderde staat van het te verbouwen zorgcentrum
worden bewonderd.
- Eind oktober zijn de bewoners naar hun
vernieuwde appartementen verhuisd op de
vierde etage.
Winkelcentrum De Hoef
- Rond de beloofde aanpassingen van het
gerenoveerde winkelcentrum is slechts bekend dat een bureau werd ingehuurd om de
werkzaamheden te begeleiden. Op 4/11
vernamen we dat het wachten is op informatie van Stadswerk 072.
- Op 14/9 verleende de gemeente vergunning voor de kap van twee iepen, ter uitbreiding van het (vernieuwde) parkeerterrein.
- Eind augustus werd het interieur van supermarkt Vomar gewijzigd. Per 29/8 heet
het Vomar Voordeelmarkt. De huiskleur is
hiermee duidelijk rood.
- Inmiddels zit dierenwinkel ‘Pets Place’
drie jaar in het winkelcentrum en dat moest
worden gevierd. Iedere eerste donderdag
van de maand staat Dierenarts NH in de
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winkel waar klanten tegen scherpe prijzen
een huisdier kunnen laten vaccineren, chippen, nagels knippen en overig advies kunnen inwinnen.

om te worden heringericht. Dit nadat woningbouwproject De Hoef XL werd voltooid.
- Het achterhek van de Mormonenkerk werd
in oktober opengeknipt. Dit gebeurde intussen tweemaal.
Bloemaertlaan
- Op 1/9 was het voor de brandweer dubbel
op om in de Hoef uit te moeten rukken. In
het al jaren leegstaande kantoorpand op vrij
toegankelijke grondgebied van nummer 20,
brak brand uit. Naar verluid ontstond de
brand achter het kantoor want daklozen
hielden tegen een muur een barbecue met
een houten pallet waardoor diverse ramen

- Vanaf oktober breidde Albert Heijn de
groente/fruit afdeling uit met een groter
assortiment en meer koelcapaciteit. Bij de
koffie machine/tafel is een kinderen buurtbibliotheekje ontstaan met gratis gebruik/
retourneren.
- Sint Nicolaas komt zaterdag 3/12 naar het
winkelcentrum toe.
- Op 10/12 vindt hier de laatste verenigingspromotie plaats door Alcmaria Victrix.
- In het weekend van 17 en 18 december is
het Kerst in winkelcentrum De Hoef.
- Alkmaar Centraal melde recentelijk dat
winkel centrum De Hoef hoog gescoord
heeft in de categorie ‘het schoonste winkel
centrum van Nederland’. Zij staan trots op
de 43ste plaats. De eerst volgende in Alkmaar (op de 126ste plaats) is winkel centrum Willem de Zwijger.
De Alkenhorst
- Plannen worden gemaakt om dit Huis van
de Wijk, Schelfhoutlaan 4, intern te veranderen. De bedoeling is meer keuken faciliteiten en een beknoptere indeling van de
foyer.

dichtgetimmerd moest worden. Sindsdien is
het pand omgeven door voorlopige bouwhekken. In november werd er een vrachtwagen gesignaleerd van een firma die zich
bezig houdt met sloopwerken en asbestsanering.
- In bovengenoemd pand zou een huisartsenpraktijk (HOED) interesse hebben gehad. Naar wij begrijpen gaat dit inmiddels
niet door want Bot Bouw heeft dit stukje
grond gekocht om woningen op te (ver)
bouwen.
- Begin november vierde het echtpaar B.W.
Pover op nr 206 hun 50-jarige bruiloft. Het
Geestmolen team feliciteert ze van harte en
wenste ze nog vele jaren toe.

Welkom de Hoef XL
Jan de Heemstraat
- In oktober werd het deel tussen de Bloem- - In november werden de eerste woningen
aertlaan en het Bosschaertpad afgesloten van dit complex aan de Jan de Heemstraat,
28
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opgeleverd. De bewoners zullen een welkome aanvulling zijn in de buurt. Hierdoor
moet de oplage van het driemaandelijkse
buurtblad worden verhoogd. Om dan sneller
in te kunnen burgeren vertaalt dit zich hopelijk in het enthousiasme van de nieuwe bewoners, dus in stapels nieuwe leden in
2017?
De Vliegerstraat
In oktober werd bij een Pofa fysiotherapeute een computer gestolen, achterin een kantoor.
Weenixhof,
Het straatbrede groot onderhoud begon in
oktober. Behalve het aanbrengen van nieuwe ramen/ kozijnen/balkondeuren rondom,
wordt in de resterende portiekwoningen
asbest gesaneerd. De hoop is dat de aanwezigheid van beschermde vleermuizen onder
dakranden, de klus niet zal vertragen. De
hele straat is bezet met bouwketen van de

verschillende ketenpartners waardoor bewoners hier bijna niet kunnen parkeren tot de
kerst. Inmiddels is de zuidkant klaar. Na
afloop van de renovatie vindt de uiteindelijke energie label inspectie plaats ter vermindering van het energie gebruik.
Waterplan, fase 3
Na een druk bezochte/roerige vervolg informatieavond op 25/10 werd intussen met
waterplan De Hoef, fase 3 (regenwater ontkoppeling), gestart. Verder moet de riolering worden vervangen en daarvoor werden

de oevers van de Geestmolentocht gekaald.
Vele tientallen bomen met rode stippen
waren zichtbaar in de Hobbemalaan, Molenaerstraat, Willem Buytewechstraat, Judith
Leysterstraat en het wandelpad/ parkeerterreintje langs de Nicolaas Beetsschool tussen de bocht Judith Leysterstraat en de
Hobbemalaan in. Met een frequent zingende zaag werd deze wijk ontboomd want de
bedoeling is dat totaal acht en zeventig bomen (veel hoge bomen maar ook flinter
dunne stammetjes die nèt zijn geplant) eraan gaan en vervangen worden door tachtig
(kleinere) bomen. Ook waren bomen met
bekisting er omheen aanwezig om ze te
beschermen tegen toekomstige werkzaamheden. Op 1/11 werd begonnen met de kap
van het eerste deel van de met rood gestipte
bomen. De rest volgt later.
Brandende straatlantaarns
Op 21 en 22 september bleven de straatlantaarns in De Hoef oost, overdag branden.
Een e-mail aan Stadswerk leverde geen
uitleg op.
Blanckerhofweg
Op 26/10 waagde een twintig jarige jongeman het om het Texaco benzinestation ’s
morgens vroeg te overvallen. Vanwege de
goede beveiliging was de buit niet noemenswaardig, maar de schrik wèl.
Obs Nicolaas Beets
- Deze lagere school aan de Judith Leysterstraat neemt deel aan de zogeheten Joggbeweging, waaraan in Alkmaar zestien
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scholen en diverse opvangcentra meedoen.
Een van de doelstellingen van de landelijke
organisatie ’Jongeren Op Gezond Gewicht’
is een gezonde levensstijl, dus zònder overgewicht.
Obs De Driemaster
- Het CJG opvoedspreekuur in deze obs is
eenmaal per maand op donderdagmorgen
1/12, 12/1 en 9/2 van 08.45 tot 10.45 uur.
- In augustus schilderden ouders/kinderen
de meeste betonnen verkeerspaaltjes aan de
Hobbemalaan tussen de Blanckerhofweg/
Gabriel Metsulaan en de van de Veldelaan,

in diverse vrolijke kleuren. Dit om rond obs
De Driemaster de verkeersonveilige situatie voor de leerlingen voorlopig aan te geven. Hieraan ging overleg met de gemeente
vooraf die ook de kleurenverf ter beschikking stelde. Het is aannemelijk dat bij een
volgende fase van het waterplan, de accentuering als schoolzone er toch wat officiëler
uit komt te zien.
Judith Leysterstraat
Een parkeerverbod van 13 t/m 15 september sloot parkeren uit aan de Judith Leysterstraat, achter het winkelcentrum, inclusief
het aansluitende deel van de Terborchlaan.
Op 13/9 werd hier door Insituform Rioolrenovatie technieken BV en G.P. Groot gewerkt aan renovatie van de rioolbuizen. Een
gele kunststof kous werd plat van een
vrachtwagen afgerold en daalde in een put
neer. In een verderop gelegen geopende put
was diep beneden het horizontale transport
van de gevouwen rioolbekleding te volgen.
30

Van de Veldelaan
Op 30 september moest de brandweer er
aan te pas komen om een bewoner uit een
liftopsluiting te bevrijden.
Vrijheidskerk
Op 20/8 werd een rommelmarkt gehouden
waarvan de opbrengst grotendeels ten goede
komt aan de gasten die in het Hospice verblijven.
Cornelis Pronklaan
In november werd op nummer
44
‘Gezondheidscentrum De Hoef’ geopend.
Naast fysiotherapeutische behandelingen
worden ook verschillende (sport)trainingen,
yoga en danstherapie aangeboden. Voor
resterende lege ruimten worden nog toevoegende collega’s gezocht.
Egmonderhout
De vierjarige kat Guus werd met geweld om
het leven gebracht. Het dier werd in de Egmonderhout gevonden ter hoogte van de
blindentuin, zoals op 14/9 bekend werd
gemaakt. De kat is door de politie in beslag
genomen en naar een dierenarts gebracht
om de doodsoorzaak te achterhalen.
Westrand
- Op 8 september werd de Victorie Plaza
Bowlen en Kegelen BV aan de Terborchlaan 327 gemoderniseerd en feestelijk
heropend.
- Op 31/10 verhuisde de Sanquin Bloedbank
NH naar sportcomplex De Meent/
Terborchlaan. Het vorige pand in de Jan
Steenstraat gaat plaatsmaken voor woningbouw.
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- In sportcomplex De Meent begint vanaf
30/11 van 15 - 16 uur Freddy Fit’s kleutergym.
De Hoef ZO
- Op zaterdag 3 september vond in de Tooroplaan de eerste avond rommelmarkt plaats.
- Donderdag 15 september (hittegolf) werd
in een bovenste appartement van de Bart
van der Leckstraat het lichaam gevonden
van een 30 - 35 jarige man. Er wordt uitgegaan van een natuurlijke dood. Helaas was
hij een stevige drugsgebruiker.
- De islamitische school An Nasr/Toor oplaan, doet ook mee aan het eerder genoemde JOGG project voor gezonde levensstijl, dus zonder overgewicht.

zijn op de dagen dinsdag 15 november van
12 - 16 uur en maandag 28 november van
8 - 12 uur. Dit heeft te maken met werkzaamheden aan de Weisenbruchstraat die
het netwerk in de wijk moeten verbeteren.
Als continu stroom nodig is dan zelf daarvoor te zorgen en te betalen voor noodstroomvoorziening. Hopelijk wordt het
geen water ballet met smeltende vrieskisten
in nieuwe keukens (Weenixhof groot onderhoud).
Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>

Netwerkbeheerder Liander:
Deze kondigt aan in een op 8/11 ontvangen
brief van 4/11 dat er geen elektriciteit zal

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

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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Buurtagenda
- Zaterdag 26 november, ook 17/12, 28/1, 25/2 Repair café, De Blauwe Boom, Bart
van der Leckstraat 1, 13 uur
- Zondag 27 november, ‘De wijk op reis’ met aandacht voor Spanje, ook vier verassen
de filmpjes van filmclub Heerhugowaard, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 14 uur
- Dinsdag 29 november, St. Nicolaas Bingo, De Alkenhorst, 14.00 uur
- Woensdag 30 november, film ’45 years’, Pius X kerk, Hobbemalaan, 14.00 uur
- Donderdag 1/12, 12/1 en 9/2, CJG Opvoedspreekuur, obs De Driemaster, Gabriel
Metsulaan, 08.45 - 10.45 uur
- Zaterdag 3 december, Sint Nicolaas in winkelcentrum De Hoef
- Dinsdag 6 december, inloopgroep tot 65 jaar ‘ervaringen in het leven’, De Alkenhorst, 14 uur
- Donderdag 8 december, Bijbelgroep, Pius X kerk, Hobbemalaan, 10.30 uur
- Donderdag 8 december, inloopgroep 70+ ‘ervaringen in het leven’, De Alkenhorst,
14 uur
- Vrijdagavond 9 december, ook 13/1, 12/2 Eten met de buren, De Blauwe Boom, Bart
v.d. Leckstraat 1
- Zaterdag 10 december, laatste verenigingspromotie: Alcmaria Victrix, Winkelcentrum De Hoef
- Zaterdag 10 december, oud papier container, Speeltuin de Hoef, Mesdaglaan, 09.30
tot 11.30 uur
- Zaterdag 10 december, Kerstmarkt, Vrijheidskerk, Hobbemalaan, 14.00 uur
- Zaterdag 10 december, 65 jarig bestaan Esperantovereniging, De Alkenhorst,
- Zondag 11 december, film ‘Bon Dieu’, ook 8/1, 12/2 De Blauwe Boom, Bart v.d.
Leckstraat 1, 14 uur
- Vrijdagavond 16 december, Sportkampioenen gala, Sportcomplex De Meent, Terborchlaan
- Zaterdag 17 december, Kerst in Winkelcentrum De Hoef
- Zaterdag 17 december, Kerst brunch, De Alkenhorst, 11.30 uur
- Zondag 18 december, Kerst in Winkelcentrum De Hoef
- Maandag 19 december, Kerstmiddag voor iedereen, Vrijheidskerk, 14.00 uur
- Woensdagmiddag 21 december, film ‘Christmas Child’, Pius 10 kerk, Blanckerhofweg, 14 uur
- Zaterdag 24 december, Kerstnachtdienst, Vrijheidskerk, Hobbemalaan, 21.00 uur
- Zondag 25 december, Kerstoverdenking en inloop, Bij de Bron, Willem Buytewechstraat 2, 10.00 uur
- Maandag 26 december, Kerstfeest en lunch, Bij de Bron, 10.00 uur en 12.30 uur
- Donderdag 12 januari 2017, Bijbelgroep, Pius X kerk, Hobbemalaan, 10.30 uur
- Zondag 15 januari, Nieuwjaarsreceptie De Geestmolen, De Alkenhorst, 15 uur
- Zondag 29 januari, ‘De wijk op reis, Rhône-cruise en meer, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 14 uur
- Donderdag 9 februari, Bijbelgroep, Pius X kerk, Hobbemalaan, 10.30 uur
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(ingezonden)
Beste,
Zojuist uw bijdrage gelezen in De Geestmolen van augustus 2016. Ik wil niets
afdoen aan de klachten die sommige omwonenden ervaren van enkele bewoners
van Het Heem, maar door het podium dat
deze enkelingen krijgen, wekt u (en eerder
ook de Alkmaarse krant) dat een groot
deel van de wijk Het Heem weg wilt hebben.
Ik woon achter Het Heem en ervaar minder overlast dan menig Alkmaarder van

zijn buren. Bij vermeende overlast wordt
er na een telefoontje adequaat gereageerd.
Ik hoop dat Het Heem hier blijft. De bewoners horen niet weggestopt te worden
ergens achteraf.
Mvg.
P. Schermerhorn

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
34

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 Blauwe Boom

Activiteiten in
De Alkenhorst

Filmclub: zondag 14.00-16.00, entree 3
euro per persoon, data: 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei 2017. Contact:
072-511 99 21
Eten met de buren: gezellige maaltijd met
elkaar, 6 euro per persoon, data: vrijdag van
18.00-20.00 uur op 13 januari, 10 februari,
10 maart, 7 april, 12 mei 2017. Opgave
noodzakelijk- Louise: tel: 06 197 601 93.
Repair Café: laatste zaterdag van de maand
13.00-15.30 uur, data: 28 januari, 25 februari, 25 maart, 29 april, 27 mei 2017. Contact:
072-512 47 23 en 06 516 297 64
Koersbal: wekelijks op dinsdag van 13.0015.30 uur, contact: 072-511 04 59
Nederlandse les: wekelijks op donderdag
9.30-11.30 uur, contact: 072-512 62 35
Kids-bios vanaf vier jaar : eenmaal per
maand, contact: 06-242 415 40
Disco 4-8 jaar en 9-12 jaar: vrijdag eenmaal per maand; contact: 06-110 531 51
Teken- en schilderclub: wekelijks op
woensdag van 13.00- 15.30 uur, contact: 06
- 413 876 86

Kaarten maken: Iedere woensdagmorgen
van 10.00 tot 11.30 uur. Verjaardags-,
kerst- en nieuwjaarskaarten of knutselen.
Toegang gratis. In een gezellig klein groepje onder leiding van Ria van Merkhoven.
Sinterklaas Bingo: Dinsdagmiddag 29
november. Tijd: 14.00- 16.00 uur Mooie
prijzen, u bent van harte welkom.
I.V.N wandeling: Een korte buurtwandeling onder leiding van een I.V.N gids.
Woensdagmiddag 7 december van 14.00 tot
16.00 uur. Bij slecht weer een vervangend
programma.
Boeken lezen: Bij uitstek voor de koude
dagen, heerlijk in een boek duiken. U kunt
gratis een boek uitzoeken uit onze boekenkasten. Ruime keuze in romans, detectives,
kookboeken. Heeft U een boek over, wij
zijn er blij mee.
Kerst Brunch: Op zaterdag 17 december
van 11.30 tot 13.30 een overheerlijke kerstbrunch.

Voor meer informatie zie de website
<www.blauweboom.nl>, Bart van der Leckstraat 1, De Hoef

Natuurlijk zijn er diverse andere activiteiten. Wilt U meer informatie dan kunt U
bellen 072-303 00 90 of loopt u eens naar
binnen bij Schelfhoutlaan 4 voor een heerlijk kopje koffie.

Teresa van de Loo

Anke Krätzschmar

Dichtbij……het verst!
Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
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Maatschappelijke
Opvang Organisatie
dnoDoen
Jan de Heemstraat 7 te Alkmaar
Beste buurtbewoners,

Z

oals de meesten van u weten verzorgt
dnoDoen de opvang en begeleiding
van dak- en thuislozen. Over onze verschillende doelgroepen hebben we in eerdere
edities van De Geestmolen al geschreven.
Met de donkere dagen in aantocht is een
ander onderdeel van ons werk weer extra
belangrijk: De kinderen in de opvang. Met
de goedheiligman in aantocht zijn onze
medewerkers weer druk in de weer om ook
voor de kinderen in de opvang een sinterklaasfeest te kunnen organiseren.
Veel mensen realiseren zich niet dat ook
gezinnen dakloos kunnen raken en bij ons
in de opvang vanuit een veilige plek de
draad weer proberen op te pakken.
Waar je vroeger (en dan praten we over
tientallen jaren geleden) als gescheiden
ouder direct een woon-urgentie aan kon
vragen en samen met je kinderen een andere woning kon betrekken is dit nu al geruime tijd niet meer het geval. Dit heeft tot
gevolg dat we dit komende jaar in onze
regio voor de grote uitdaging staan om voor
ongeveer dertig kinderen onder de twaalf
jaar een daverend sinterklaasfeest te organiseren.
Ouders hebben vaak geen of zeer weinig
geld voor cadeautjes en kinderen worden op
school geconfronteerd met klasgenoten die
wél hun schoen mogen zetten of pakjesavond vieren.
Mede hierom werken de begeleiders van
dnoDoen samen met de Sinterklaasbank,
aan een landelijk initiatief waar we voor
gezinnen in de opvang met een inkomen
36

onder de bijstandsnorm cadeautjes kunnen
bestellen zodat “onze” kinderen ook door
Sinterklaas verwend worden.
Dit jaar vieren we ons Sinterklaasfeest bij
wijkcentrum de Alkenhorst die tijdens dit
feest de koffie, thee en limonade gratis beschikbaar stelt. Onze cliënten en hun kinderen worden met een gesponsorde bus
opgehaald en weer teruggebracht naar hun
opvanglokatie. Voor de ouders wordt via
sponsoring ook geld binnengehaald voor
een cadeautje zodat Sinterklaas ook hén kan
verrassen en ook bakker Jos Rood zorgt
ieder jaar met gratis speculaaspoppen weer
voor iets lekkers bij dit feest.
Vanzelfsprekend verzamelen onze medewerkers samen met de ouders bijzonderheden en wetenswaardigheden over hun kinderen zodat de Sint en zijn Pieten voor ieder een persoonlijk woordje heeft. De medewerkers van dnoDoen zijn, naast de gewone dagelijkse werkzaamheden, ieder jaar
weer in staat om een onvergetelijk sinterklaasfeest voor de kinderen in de opvang te
organiseren. Aan de glunderende gezichtjes
tijdens het feest zien wij dat de kinderen
even hun situatie vergeten en ons doet beseffen wat een prachtig mooi werk wij toch
hebben.
Heeft u vragen, opmerkingen, wilt u ook
iets doen of eens langskomen voor een
rondleiding? U kunt 24 uur per dag bellen
met 072-5142960, graag tot ziens!
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Anne Judith Apeldoorn
Locatiemanager Noord Kennemerland

Film in de Pius X
op 21 december 2016
Christmas Child

In de Vrijheidskerk is
altijd wat te doen
Elke middag van maandag tot vrijdag vinden steeds meer bewoners van de AZC's in
onze wijk de weg naar het Freedomhouse. Ze komen daar voor taallessen en
kennismaking met onze stad. Vrijwilligers
zijn nog steeds welkom.
- Zaterdag 10 december kerstmarkt van
14.00 tot 17.00 uur.
De kerk is dan in kerstsfeer, er zijn tientallen kerststalletjes uit allerlei landen en zelfgemaakt. U kunt er kerststukjes kopen, versieringen en Cd’s. Kinderen kunnen knutselen en u kunt meedoen aan een workshop
adventskrans of kerststukje maken. De kosten hiervoor bedragen € 15. Er is koffie/
thee/fris/wijn met eigengemaakt gebak en
soep tegen betaling.
Kortom, sfeer, gezelligheid, en de opbrengst
is voor verfraaiing van onze tuin, waar u
overigens altijd rond kunt lopen .
- Maandag 19 december van 14.00 - 16.00
uur kerstmiddag voor iedereen.
In de kerkzaal zitten we aan tafels en komt
natuurlijk het Kerstverhaal aan bod. Marten
Kammenga, musicus heeft een aparte plek
in het programma, dat wordt onderbroken
voor koffie/thee met ... en warme chocomel
met kerstbrood. U kunt zich opgeven voor
deelname bij <jokevandenbos@hotmail.
nl> of Winnie ter Veen tel. 072-785 15 40.
- De Kerstnachtdienst op 24 december begint in de Vrijheidskerk om 21.00 uur.
De cantorij doet mee in deze dienst en na
afloop is er Glühwein en Kerstbrood en
ontmoeting in de hal.
- Op Kerstmorgen ontmoeten wij elkaar om
10 uur in de kerk
De kinderen spelen een hoofdrol. Zij zijn al
druk bezig met een Kerstmusical. Graag tot
ziens!

De hoofdrolspeler Jack is op zoek naar zijn
eigen achtergrond.
Jack begint aan de ontrafeling van het mysterie. Deze missie werkt helend voor hem
en zorgt ervoor dat hij zijn passie voor het
leven, de liefde, familie en de feestdagen
weer terug vindt.
Ontvangst vanaf
13.45 uur met koffie/
thee
Entree
€ 3,00
Aanvang film
14.00 uur
Duur film
1½ uur
Plaats
wijkkerk Pius X
Ingang
Blanckerhofweg 1
Wij nodigen u uit om na afloop even gezellig na te blijven in verband met de naderende kerstdagen.

Joke van den Bos
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Digitaal leren op de
Nicolaas Beets/
Judith Leijsterstraat
Dit jaar gaat een grote wens van ouders
en leerkrachten van de Nicolaas Beets,
locatie Judith Leijsterstraat, in vervulling. De doorgaande lijn tussen in-school
en buiten-schoolleren is begonnen. Hierdoor is de afstemming in leerstof optimaal.

Snappet. Een digitaal programma waar de
kinderen in school, maar ook thuis mee
kunnen werken.
De leerkracht van de kinderen zet het programma voor de kinderen klaar. Zo werken
de kinderen aan de doelen die voor hen belangrijk zijn. De kinderen kunnen naar keuze oefenen op school of thuis of allebei. Er
wordt gewerkt op tablets. Wij zien bij onze
kinderen meer plezier en werken zo aan de
beste resultaten.

V

eel ouders willen graag met hun kind
thuis oefenen. Ze kopen oefen pakketten, hebben licenties via internet of kopen bijles in. Vaak sluit dit niet aan op de
leerstof van hun kind op school en wordt
niet het gewenste resultaat behaald. Daarom is de middenbouw van De Nicolaas
Beets/Judith Leijsterstraat gestart met

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.
38

Nieuwsgierig geworden naar onze school of
het digitale leerprogramma?
Bel dan naar: 072-511 17 94 voor een
afspraak met de directeur of locatieleider.

Psychosomatische fysiotherapie:
Ontspanningstherapie
Ademtherapie, Psycho-educatie
Algemene fysiotherapie
Haptotherapie
Manuele therapie
(in samenwerking met
fysiotherapie Elisabeth)
Oefengroepen:
Ontspanningstherapie
Slaaptraining, Time Out
Big Move
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Politienieuws

Zoekt u een
goede buur?
Bel WonenPlus
Tijdens de herfst en winter is een goede
buur heel prettig. Zeker in de koudere en
donkere dagen. Want zelfstandig wonen
is niet altijd even makkelijk als je te maken hebt met beperkingen. En hulp van
vrienden, kinderen of buren is niet voor
iedereen vanzelfsprekend.

S

chrijf u daarom in bij WonenPlus. Dan
kunt u voor al uw hand- en spandiensten hulp krijgen van onze vrijwilligers.
Bijvoorbeeld bij boodschappen, bij een
klusje in en om het huis, bij vervoer naar
het ziekenhuis, uw administratie, computerof tabletvragen. Bel WonenPlus en wij zoeken naar een beschikbare vrijwilliger. Een
abonnement op WonenPlus is, afhankelijk
van uw situatie, € 4 of € 2 per maand. Voor
mensen met een minimum inkomen is het
gratis. Wilt u meer weten? Kijk op
<www.wonenplus-alkmaar.nl>
of kom
langs bij WonenPlus in de Alkenhorst aan
de Schelfhoutlaan 4 in Alkmaar (De Hoef).
U kunt ook bellen met (072) 512 27 11.
Wij sturen u dan vrijblijvend de folder met
het inschrijfformulier toe. Wilt u ons helpen? Wij zoeken op dit moment vooral
boodschappenvrijwilligers (met auto), ook
om samen boodschappen te doen.
Inge Zoet

Op de site
<www.maakhetzeniettemakkelijk.nl>
staan allerlei preventietips met betrekking
tot het tegengaan van woninginbraken en
het boefproof maken van je smartphone.
Veel mensen zijn het slachtoffer van een
straatroof, woninginbraak of een andere
vorm van diefstal. Politie en justitie doen er
alles aan om dit tegen te gaan, maar je kunt
zelf ook maatregelen treffen. Op deze website vind je handige tips hoe je het risico op
woninginbraak of diefstal kan beperken.
Woninginbraak
Je trekt al gauw ‘even snel’ de deur achter
je dicht. Maar een inbreker heeft maar 'heel
even' nodig om binnen te komen. Gelukkig
zijn er een aantal simpele handelingen om
een inbraak te voorkomen!
Boefproof
Een nieuwe smartphone is honderden euro's
waard. Daarbij is het maar een klein apparaat. Kortom een zeer interessante prooi
voor veel dieven. Maak je smartphone
Boefproof, zodat deze onverkoopbaar
wordt.
Stop heling
Dieven verdienen geld aan de verkoop van
gestolen spullen. Het illegaal kopen en verkopen van gestolen spullen noemen we
heling. Bekijk de tips om heling te voorkomen.
Vincent Beuling
Wijkagent
Alkmaar West
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Nieuws van het Gaaf
Groen pop up center
Inmiddels zijn we iets meer dan een jaar
open in het voormalige tuincentrum De
Hoef. Wij hebben met nauwelijks middelen een center opgebouwd waar mensen
hun dromen vorm kunnen geven. Wij
hebben heel wat mensen zien komen en
gaan en daaruit is een vaste ploeg van
vijf tot tien mensen ontstaan die elkaar
heel graag ontmoeten en samen leuke en
nuttige dingen doen.

standig kleine evenementen willen organiseren. Verder zoeken wij nog mensen die
graag een oud ambacht willen leren en dat
dan bij ons willen demonstreren. Wij kennen heel wat vakmensen die graag hun kennis overdragen. Denk hierbij aan manden
vlechten, timmeren, keramiek, leer verwerken, handwerken enzovoort.
Je hoeft natuurlijk helemaal niets bijzonders
te kunnen of te doen. Wij zijn ook al gewoon blij met je bezoek!
Gaaf Groen pop up center
Meerweg 11
1816MG Alkmaar
Bea Möller

W

ij komen nog steeds handen tekort.
Heb je tijd en zin om op vrijdag mee
te werken aan projecten, zoals de BioHoop
(compostverwarming), het voedselbos, de
kruidenkwekerij en de ateliers? Wij hebben
voor ieder talent de juiste plek en zien jullie
graag.

Activiteiten met
Kerst ‘Bij de Bron’

Het center is open in het weekend van 11
tot 17 uur voor bezoekers en voor mensen
die graag willen helpen. Iedere vrijdag houden wij de ‘vrolijke vrijdag’, waar we samen aan projecten werken en er meestal
geen bezoekers zijn.
Wij zijn ook heel blij met oude spullen.
Heb je mooie boeken, kleding en andere
nuttige spullen voor huis en tuin? Dan mag
je ze graag langs brengen. Wij zijn er blij
mee.
Ook zoeken wij nog mensen die graag zelf40

Je ziet er als een berg tegenop? De Kerstdagen, Oud en Nieuw? Misschien voel je je
eenzaam. Maar ... je bent niet alleen! Wij
zijn niet zomaar het open huis voor de wijk.
Iedereen is welkom; ook in de weken van
25 dec. t/m 7 jan. rond Kerst en Oud en
Nieuw.
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00-15.00 uur
Inloop voor gezelligheid, koffie/thee en een
praatje.
Eerste Kerstdag
10.00-11.00 uur Kerstoverdenking
11.30-16.00 uur Kerstinloop. Welkom voor
gezelligheid met koffie/thee en lekkers.
Samen praten of luisteren naar een verhaal
of muziek.
16.30-17.30 uur Kerstoverdenking
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De Geestmolen met nieuwe as en
roeden, waarna nieuwe hekwerken en fokken volgen

Tweede Kerstdag
10.00-11.30 uur Kerstfeest voor de wijk:
kinderen en ouderen, iedereen is welkom.
Luisteren naar een verhaal, muziekgroep,
kinderen zeggen gedichten op en we zingen
samen bekende kerstliederen. Daarna gezellig wat drinken met wat lekkers en voor de
kinderen is er een surprise.
12.30-14.00 uur Kerstlunch: kom gezellig
samen eten rond het lunchbuffet.
Wel even opgeven: 06 159 541 35
Oudejaarsdag
15.00-16.00 uur Oliebollen eten
16.30 -17.30 uur Oudejaarsoverdenking
Nieuwjaarsdag
10.00-11.00 uur Nieuwjaarsoverdenking
11.00-12.00 uur Welkom voor koffie/thee
drinken met wat lekkers en nieuwjaarswensen uitwisselen.
In het nieuwe jaar
Woensdag t/m zaterdag 11.00-15.00 u. Inloop voor gezelligheid, koffie/thee en een
praatje
‘Bij de Bron’, Willem Buytewechstraat 2,
(achter AH, De Hoef).
Al onze activiteiten zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage mag. Inlichtingen
06-159 541 35, 06-403 605 46
<info@bijdebronalkmaar.nl>,
<www.bijdebronalkmaar.nl>
Gerrit Baan
November 2016
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Van het trapveldje werd eind november de
grasmat en de zachte onderlaag panelen
verwijderd. De volgende dag werd het zand
geëgaliseerd, nieuwe onder panelen gelegd,
nieuwe grasstroken geplakt en de witte lijnen aangebracht.

Wilt u adverteren in De Geestmolen, 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 vier 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 ons werkgebied (zie laatste bladzijde).
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn per jaar (formaat A5):

hele pagina
€
180,
halve pagina
€
90,
een derde pagina
€
60,
een vierde pagina
€
45,Rabo bank rekening NL93 RABO 0376 4995 16
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Nummer 4063754
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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.
Aphega 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, di. 14.00-14.30 tel. 09008844
<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 per jaar.

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>

Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262
John Does, Bloemaertlaan162
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
• Public Relations
Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262
John Does, Bloemaertlaan 162
Susanna E. Kropf, Weenixhof 47
• Webmaster
Piet Aay, Willem Hedastraat 95
<webmaster@geestmolen.nl>

Verspreidingsgebied
Bloemaertlaan, Cornelis Begastraat, Hoeverpad, Honthorstlaan, Jan de Heemstraat,
Leonard Bramerstraat, Lievenshof, Moreelsestraat, Porcellishof, Résidence Hoevervaart,
Schelfhoutlaan, Terborchhof, Terborchlaan, Tethart Haagstraat, De Vliegerstraat, Weenixhof, Weissenbruchstraat, Willem Hedastraat, Willem Kalfstraat, 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:_______________________________________________________________
Datum en Handtekening:_________________________________________________
Eenmaal per jaar ontvangt u een betalingsverzoek, directe betaling op rek 3764.99.516

Inleveren lidmaatschapstrookje: Bloemaertlaan 182, penningmeester@geestmolen.nl
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