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Beste buurtbewoners
'Geestmolen'

van

De

Hoef

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van Buurtoverleg De Hoef
'Geestmolen' organiseert met behulp van
onze werkgroep De Feestmolen voor de
vijfde keer een Nieuwjaarsreceptie. Dit
evenement vindt weer plaats in het huis van

de wijk De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4 op
zondag 21 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 worden geserveerd door de gastvrouwen en
gastheren van De Alkenhorst. Om het geheel nog aantrekkelijker te maken zijn we
weer op zoek naar een muziekgroep. Welke
en andere details kun u lezen op onze infoborden en de uitnodiging. 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.
Distributeurs
De 1135 exemplaren van De Geestmolen
worden vier keer per jaar door zo’n tien
betrokken vrijwilligers rondgebracht. We
bedanken Gerard Hogeboom en Henk de
Gunst voor hun inzet de afgelopen tijd en
verwelkomen Hans Verdegaal als nieuwe
distributeur.
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Duurzaamheid
We gaan nog steeds verder met het recyclen van aluminium. Er is echter wel iets
veranderd, de metaalhandel wil geen medicijn strips (blisterverpakkingen) meer aannemen. Wat overblijft zijn theelichtjes,
afsluitingen van toetjesverpakkingen en

margarinekuipjes, zilverpapier, aluminium
‘blikjes’ van bier en soft drinks en braadbakken. Alle spaarders, bekend en onbekend, van harte bedankt.
Huis van de Wijk De Alkenhorst
Eind 2017 bestaat het huis van de wijk, De
Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, vijf jaar.
Hieraan wordt een feestweek gewijd vanaf
zaterdag 25 november tot en met vrijdag 1
december. De hele week is er gratis koffie
of thee tijdens de inloop. Voor de reguliere
activiteiten van elke week is er iets speciaals bedacht. De drie partijen WonenPlus,
Evean en de Bewoners Onderneming De
Alkenhorst zullen informatietafels opzetten.
Foto’s van de bouw van De Alkenhorst en
de activiteiten zijn te bekijken. Zaterdag 25
november openen we de feestweek met een
receptie voor genodigden en wijkbewoners.
Vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur is er een gezellig samenzijn onder het genot van een
hapje en een drankje met muziek van de
groep Soul & Sense.
- De Alkenhorst overwoog deel te nemen
aan het gemeentelijke Max Mobiel project.
De Max Mobiel is een gesloten elektrisch
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voertuig voor twee personen. Vrijwilliger
chauffeurs kunnen wijkbewoners, zonder
vervoer, hiermee rondrijden voor bijvoorbeeld boodschappen of familiebezoek. Het
zoeken was naar een veilig onderkomen
voor de Max Mobiel en chauffeurs. Door
gebrek aan beide gaat dit project voorlopig
niet door.
- Intussen hebben we vernomen dat buurthuis de Blauwe Boom het zelfde aanbod
van de gemeente heeft gekregen en via
Woonwaard een garage kan huren en ook al
verschillende chauffeurs heeft aangetrokken. We wensen de Blauwe Boom veel succes met dit project.
Verder wens ik alle lezers een gezellige
sinterklaas, fijne Kerstdagen en een voorspoedig begin van 2018 toe .... want we zien
elkaar toch op 21 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie?

Wil je met plezier je autorijbewijs halen?
Meld je aan voor een gratis proefles!
Nu de eerste 10 rijlessen voor
250 euro

Rijschool Woltheus

Website: www.rijschoolwoltheus.nl

Telefoon: 06-474 801 65

Martien de Bruijn

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.

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

November 2017

7

De Alkenhorst
- Het huis in de wijk aan de Schelfhoutlaan
4, viert in november haar vijfjarig bestaan.
Het jubileum zal van 25 november t/m 1
december gevierd worden met een feestweek. Zie blz. 34 en de huis-aan-huisfolder.
- In het kader van ‘De wijk op reis’ vindt
zondag 26 november om 14.00 uur weer
een PowerPoint presentatie plaats. Het eerste uur wordt een cruise van Dubai - Vene-

tië getoond en het tweede uur de rots stad
Petra in Jordanië. Volgende datum is 28
januari met Lange Donau revisited. Heeft u
interesse om uw foto’s op volgende middagen te delen met anderen, laat het weten
via: <voorzitter@geestmolen.nl>
- De Geestmolen nieuwjaarsreceptie zal
plaatsvinden op zondag 21 januari 2018
vanaf 15.00 uur.
8

Alkmaarder Hout
- De komst van een nieuw NW Ziekenhuis
in de Alkmaarder Hout bleef maanden lang
onderbelicht in de media, tot in november.
De vraag is of de ingrijpende kap in de Alkmaarder Hout deel gaat uitmaken van de
verschillende lokale partijprogramma’s
voor de gemeenteraad verkiezingen op 21
maart 2018? Om aan kap in de Alkmaarder
Hout - inmiddels werd het bouwplan goedgekeurd door Burgemeester en Wethouders
en naar verwachting ook door de gemeenteraad - de nodige tegengas te bieden nodigden we dit jaar voor de derde maal een platform uit wat zich hiermee bezighoudt. Deze
keer is het de beurt aan de stichting Alkmaarse Natuur- en Milieu Organisaties Animo met haar kapvrije 0-variant voor de
bouw van een kleiner NWZ waarbij de Alkmaarder Hout niet verder behoeft te worden
gestript, zodat níet enige duizenden vierkante meters bosperceel verdwijnen. Eerder
wijdden Trouw op 23/8 en de Volkskrant op
7/11 uitgebreide artikelen aan dit onderwerp, dus het Alkmaarder stadsbos is nationaal ook in beeld. Zie blz. 19 met Animo
aan het woord.
Van der Astpad
Volgens een door de gemeente op 3/10 verleende omgevingsvergunning zal ter aanvulling op eerdere bewoners (zie uitgave augustus), ook tegenover huisnummer 15 een
afmeervoorzienig in de Hoevervaart worden
aangebracht.
Bloemaertlaan
- Een gemeentelijke e-mail van 28/9 laat
weten dat gesprekken met Botbouw over
een mogelijk ontwerp voor het lege pand op
huisnummer 20, nog gaande zijn.

November 2017

- Aan beide kanten van de fietssluis langs
de Hoevervaart - komende vanaf het
Claeszpad - werd een aarden wal opgeworpen. Fietsers worden hiermee afgeremd om
snel de straat op te rijden.
Cornelis Buysstraat
Een gemeentelijke e-mail van 4/11 meldt
dat intrekkingen plaatsvonden van oplaadpunten elektrische auto op de hoogte van
huisnummer 54 en elders. Tegen de verkeersbesluiten was bezwaar gemaakt.
Crematorium
Tot nu toe zijn er sloop werkzaamheden te
constateren van het voormalige tuincentrum
De Hoef aan de Meerweg 11, voor de bouw
van een crematorium wat eind 2018 wordt
geopend. Het bij het ex-tuincentrum behorende woonhuis, met indertijd beschermde
vleermuizen en immidels de kassen, werden
inmiddels wel gesloopt. Op 2/11 gesignaleerd dat het grondgebied ontdaan wordt
van los liggende materialen, dus zijn voorbereidingen gaande.
De Driemaster
In de vorige Geestmolen kondigden we
‘Trimaran’ aan. Deze klas werd op 2/11
met een speciale onderwijs vorm voor twintig hoogbegaafde leerlingen, in genoemde
school geopend.

- September 5 en 6 was een schoffelploeg
actief in de buurt. Op 12/9 werd met bosmaaiers het onkruid op de trottoirs te lijf
gegaan in de Bloemaertlaan. Op 19/9 belandde het met een bosmaaier gekorte onkruid uit de wadi’s van de Bloemaertlaan,
op straat. Met een blazer werd het gekorte
groen teruggeworpen in de wadi’s.
- Oktober 30, een schoffelploegje gesignaleerd in de Honthorstlaan.
- November 1 en 2 werd met bosmaaier het
groen op de trottoirs van de Bloemaertlaan
aangepakt en op 6/11 reed een bezemwagen
in de wijk rond om straten schoon te maken.
Op 7/11 werd aan de Terborchlaan/
groenstrook Weenixhof een boom recht
gezet met steunpaal
Winkelcentrum De Hoef
- Volgens een gemeentelijke e-mail van
19/10 werd een verleende omgevingsvergunning toegekend voor het realiseren van
acht aanvullende parkeerplaatsen aan de
Judith Leysterstraat.
- De Alkmaarsche Courant van 28/10 maakt
bekend dat het verboden is om op de parkeerplaats van dit winkelcentrum tweedehands auto’s te verkopen, dit op basis van
een vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening.
- Eindejaars activiteiten: 2/12 met pepernoten uitdelend Pieten op de foto; 9 t/m 19/12
bij besteding van minimaal € 10 ontvangt
iedere klant een wensbon met daarop de
wens voor een ander te vermelden en de
bon te deponeren in ‘give a wish boxes’ in
de winkels; 16/12 eigen kerstfoto met speciale achtergrond en lekkers; 23/12 begin
van de dag met kerstman op de foto, inclusief lekkers & kerstkoor; 23/12 bekendmaking wensbon winnaar; 24/12 speciale
koopzondag 12 - 17 uur.
- Op 15 november en langer was een deel
van het langste/breedste wandelgedeelte in
het winkelcentrum versperd door een flinke
stellage die op de hoogte van de wijnwin-

Groenteams
- Augustus 31, groenwerkers met bosmaaier
en schoffel gezien aan de westkant van de
Terborchlaan.
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kel/ entree/kapper reikte t/m de bovenste
verdieping van de Van Ostadelaan flats.
Navraag leerde dat hier de niet doorlopende/ondersteunde en zich herhalende dakbalk, van slechte kwaliteit zou zijn. Deze
balk wordt nu aangepakt. Of dat ook nodig
is voor de overige niet door dakuiteinden
ondersteunde dakbalk, is onduidelijk.
Hospice
De opbrengst van de zomermarkt op 26
augustus bedroeg € 11.300.
Pius X kerk
- In mei 2018 wordt een reis georganiseerd
door het bisdom Haarlem-Amsterdam, naar
Assisi ook over het leven van Franciscus
van Assisi. De intekening voor deze reis is
al begonnen.
-Pater Ruben vertrekt 24 december uit de
parochie naar de Salomon-eilanden. Pater
Tristan keert terug uit Argentinië om het
pastoraat voort te zetten.
Regenwaterontkoppeling
- Wanneer aan dit laatste traject - fase 4 - in
de Hoef Zuid West zal worden begonnen is
nog onbekend. Voorzichtig lijkt het dat
2017 niet meer gehaald zal worden.
- De Alkmaarsche Courant van 12/10 maakte - met grote foto - op de voorpagina melding van een op woensdag 11/10 zorgvuldig
georganiseerd waterballet in de Hoef ZO
(Mesdaglaan). Vele Haagse ambtenaren
kwamen op initiatief van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu een kijkje nemen
naar de klimaatbestendig ingerichte wijk
waarbij regen wordt opgevangen in water
doorlatende
bestrating
en
wadi’s
(reservoirs).
Rubenslaan
Zoals we in de vorige uitgave berichtten
vertrekt rond de zomervakantie 2018 de
IPabo vanuit de Gabriel Metsulaan naar de
Rubenslaan in een bijna leegstaand kantoor-

pand/hoek Aert de Gelderlaan. Het verouderde pand wordt grondig verbouwd om
aan de eisen van moderne hogeschool onderwijs te kunnen voldoen. In 2018 zal het
dan vijftig jaar zijn dat de hogeschool in
Alkmaar-West is gevestigd.
Schelfhoutlaan
Inmiddels werd kortstondig, opzij van de
toekomstige barbershop, een snelheidsmeter aangebracht. Voor ieder voertuig met
wielen licht na ‘U rijdt’ de geregistreerde
snelheid per uur op. In november werd deze
snelheidsmeter al weer verwijderd.

Seniorenkoor De Hoef
Op zondag 10 december geeft Seniorenkoor
De Hoef uit de Vrijheidskerk om 14.00 uur
een kerstconcert in wijkcentrum Overdie,
van Maerlantstraat 8.
Slimme energiemeter
Bewoners uit minimaal de hofjes (Lievens-/
Porcellis-/Weenixhof) ontvingen in oktober
een brief van Liander met het (niet verplichte) aanbod voor een gratis slimme
energiemeter. Weigering nu kan in de toekomst bij aansluiting € 72,60 kosten. Op
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basis van postcode 1816 zou de klus vóór
het einde van 2017 kunnen worden geklaard.
Statistieken
De Alkmaarsche Courant van 22/8 maakt
melding van het feit dat in Alkmaar-West
(De Hoef en Westrand) 380 bijstandsontvangers wonen = 30.9 per 1.000 inwoners.
Hiermee komt volgens het Centraal Bureau
voor Statistieken (CBS), De Hoef uit op de
derde plaats in Alkmaar.

een andere was een omgewaaide grote
boom voor de Vrijheidskerk.
Terborchlaan
- In het pand van huisnummer 15 heeft zich
in oktober gevestigd Fiets Centraal, Paul
Harder, reparatie van alle fietsen met uitgebreide zorgplan mogelijkheden. Ook worden fiets attributen los verkocht.

Storm
Tijdens de eerste najaarsstorm op 13 september zijn diverse bomen omgewaaid. Eén
voorbeeld is het versperde wandelpad aan
de Bloemaertlaan- O waarvan foto getuigt,
- Volgens een gemeentelijke e-mail van
19/10 werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van een berk aan de
voorzijde van huisnummer 21.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Anne Bruggeman tel. 072-512 10 06
12
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- De reeds in mei aangekondigde barbershop (herenkapper, ook voor mannen met
snorren/baarden) in hoekpand nummer 27
vordert erg langzaam. De bedoeling is dat
de zaak nog voor het einde van 2017 wordt
geopend, inclusief coffee corner.
Tethart Haagstraat
Een gemeentelijke e-mail van 16/11 meldt
dat een omgevingsvergunning werd verleend voor de kap van twee acacia’s in het
openbare plantsoen naast huisnummer 24.

voor het ophogen van fietspaden/trottoirs
aan de Aert de Gelderlaan, welke toen nog
niet voltooid waren. Hiermee is de hele
wijk mooi opgeknapt, weer onbelemmerd
toegankelijk waarbij het zand opgeruimd
gaat worden en weer netjes achtergelaten.

De Vleugels
- Op maandagmiddag 30 oktober werd na
de langdurige transformatie, De Vleugels
nieuwe stijl geopend. Zie voor een verslag
blz. 15.
- In november begonnen de culturele maandag middagen, georganiseerd door Dag &
Dauw - De Hoef (zie blz. 27).

Weissenbruchstraat
De bedoeling is dat in de zomer van 2018
voorlopig twee en dertig huurhuizen uit de
Weissenbruchstraat, Terbochlaan en Schelfhoutlaan - in beheer bij MVGM - worden
gerenoveerd.

Wegwerkzaamheden
- Als vervolg op de aankondiging van augustus werden de wegwerkzaamheden
(vervanging asfalt) aan de Nicolaas Beets-

kade, Van Ostadelaan en de Aert de Gelderlaan op deze laatste laan per 29 oktober
beëindigd voor het nieuwe auto wegdek.
Met uitzondering van de Nicolaas Beetskade ziet het er flitsend mooi uit. Hierna werden de resterende zandbergen die opgeslagen lagen aan de Van Ostadelaan tussen het
winkelcentrum en de Hoevervaart, gebruikt

Westrand
- Volgens een gemeentelijke e-mail van
3/10 kan sporthal De Meent weer volledig

in gebruik worden genomen. Dit is de uitkomst van een technisch onderzoek naar de
draagkracht van een gedeelte van de vloer,
waarvoor het complex gesloten was van
27/9 - 5/10. Aanleiding was een incident in
mei met een parkeergarage in aanbouw die
in Eindhoven in elkaar stortte.
- Het nieuwe schaatsseizoen in De Meent is
geopend tot 18/3/2018 en staat in het teken
van de Olympische Winter Spelen. Nieuw
is de biatlon (schaatsen/fietsen) en in februari wordt een metershoge bobsleebaan geplaatst. Per 13/10 (opening nieuwe schaatsseizoen) heet de sporthal, ‘De Meent Bauerfeind’.
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- Op zondag 21 januari vindt in sportcomplex De Meent Bauerfeind een winter
duathlon plaats.
De Hoef ZO
- Rond 10 en 11 september stonden de wadi’s in de Tooroplaan vanwege hevige regenval goed gevuld met regenwater.
- Volgens een gemeentelijke e-mail van
28/9 volgen aan de Picasssolaan in het leegstaande Ahrendgebouw, appartementen.
Een vergunning moet nog worden aangevraagd. De projectontwikkelaar zegde een
participatietraject toe in 2018. Over het
voormalige en inmiddels ook leegstaande
AZC1 blijft de bestemming onbekend.
- Na een bijeenkomst met bewoners uit het
Murillo- en Velasquezhof deelde burgemeester Piet Bruinooge op 8/11 in De
Alkenhorst mee dat de bestemming van het
sinds oktober leegstaande AZC1 aan de
Picassolaan voorlopig wordt, jongeren als
anti-kraakpand bewoners. Eigenaar is de

COA/het rijk, met gemeentelijke optie tot
eerste koop. Dit totdat de uiteindelijke bestemming wel duidelijk wordt. Bewoners
gaven hun wensen door aan de burgemeester: laagbouw met groen en geluidswand,
dus
géén
hoge
flats.
Zie
ook
<www.Mulasquez.nl> als hofjes website
met uitgebreider verslag van die avond door
webmaster Hans Hermes.
- Volgens de Alkmaarsche Courant van
14/11 heeft op woensdagavond 22 november in de Apostolische kerk/Picassolaan,
burgemeester Piet Bruinooge de veertiende
Puienprijs uitreiking gedaan namens de
Historische Vereniging Alkmaar. Er wordt
dan gekeken of een verbouwde pui in het
straatbeeld past.
Eleonora Hoekstra
Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>

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

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

Ook deel behandelingen mogelijk

Fax 072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl
November 2017

Karina van Aanholt
Cornelis Begastraat 22
1816 TT Alkmaar
Voor afspraken: 06-39369775
pedicurekarina@hotmail.nl
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In De Vleugels een
tweede jeugd
Na een grondige/inwendige transitie van
bijna anderhalf jaar werd op maandagmiddag 30 oktober 2017 Zorgcirkel De
Vleugels, Terborchhof 1, officieel geopend. De nieuwe stijl oud worden kon al
een tijd gehanteerd worden in de gemoderniseerde appartementen. De verbouwingsgeluiden zijn allang verstomd en is
het er nòg prettiger wonen.

V

olgens opgave zouden er tegen de
twee honderd genodigden komen.
Gelukkig was het in de Brasserie als belangrijkste plek van handeling niet zó bomvol, maar wel gezellig vol. De zaal was
feestelijke versierd en het duo ‘Soul & Sense’ speelde en zong de liedjes van weleer

met verve, waarbij tussendoor ook nog tijd
werd gevonden om met bezoeksters te dansen.
Sprekers
Paul van der Woude als projectleider bij
Habion memoreerde dat de aftrap tot de
verbouwing van De Vleugels in maart 2016
werd gegeven en zestien maanden daarna
was de klus geklaard (vóór de bouwvak
vakantie van 2017), wat drie maanden eerder was dan de oorspronkelijke planning.
Directeur Peter Boerenfijn vertelde dat Habion als eigenaar van dit pand en nog tach-
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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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tig andere seniorencomplexen in Nederland,
geen zorgcentra afbreekt maar nieuw leven
inblaast. Van de totaal honderdtwintig vorige kamers, werden na de transitie zesenzestig grotere maar qua afmeting onderling
verschillende woonunits gemaakt, dus voor
iedere portemonnee wat wils. Het nieuwe
oud worden is nu samen oud worden mèt
elkaar.

Ronald Buijs van de Zorgcirkel herinnerde
aan de gedurfde keuze om het transformeren van het vorige zorgcentrum naar Wonen
& Zorg te hebben uitgevoerd, waarbij in De
Vleugels de bewoners in bouwvak entourage moesten worden achtergelaten. Weinigen
vonden dat niet geheel ongezellig.
Wethouder Anjo van de Ven verzorgde de
openingshandeling door op het podium
knallend aan een grote kurkentrekker te
trekken, om de denkbeeldige champagne
glazen in te schenken? Uit het publiek had
een dame een vraag die de wethouder na
afloop beantwoordde.

eigen initiatief beter geïnformeerd worden,
door De Vleugels.
Zorg
Uiterlijk vanaf november 2017 - dat gebeurde al éérder - komen nu diverse interne
en externe thuiszorg teams bij de cliënten
zorg verlenen.
Daarvóór werd dat gedaan door uitsluitend
interne teams uit De Vleugels die toen op
een afdeling werkten met tien bewoners.
Nu de bewoners zelfstandig wonen en zelf
zorg inhuren ongeacht of dit nu bij een interne of externe thuiszorg organisatie is,
bepalen zij zelf.
De Zorgcirkel is in De Vleugels aanwezig
met een eigen thuiszorg team en verzorgt
ook patiënten met speciale zorg. Tevens
beheert de Zorgcirkel de Brasserie waar
maaltijden gebruikt worden en allerlei activiteiten kunnen worden georganiseerd.
Habion heeft de intentie om in de toekomst
de buurt meer te betrekken bij de Brasserie,
zodat er méér reuring in het gebouw ontstaat.
Susanna E. Kropf

Van Huurdersvereniging ‘Onder De Vleugels’, behalve met als werkgebied de bewoners uit De Vleugels maar inclusief die uit
de Alkenhorst, de Merel en de Zwaluw ook
met Habion als eigenaar, sprak voorzitter
Jan Schrassen. In zijn toespraak wees hij op
het feit dat er nog een stap te maken valt
met de verbinding naar de buurt toe. Met
andere woorden óók buiten genoemde huurdersgebieden kunnen resterende wijkbewoners beter betrokken worden en dus ook uit
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19

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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ANIMO blijft
opkomen voor de hele
Alkmaarder Hout
Het platform van Alkmaarse Natuur- en
Milieu Organisaties (ANIMO) is betrokken bij de nieuwbouw van het ziekenhuis,
maar houdt zich al vele jaren bezig met
de Hout.
- De aangesloten natuurorganisaties hebben
meegewerkt aan een Beheersplan voor de
Hout. Daarin is het gebruik en onderhoud
van het park geregeld. Sommige delen zijn
hoofdzakelijk bestemd als natuurgebied en
andere meer als recreatiegebied. Er zijn
afspraken gemaakt over wat te doen als er
oude bomen omwaaien, waar wel of niet
klimop mag groeien, etc..
- ANIMO heeft ook een grote bijdrage geleverd aan de Ontwikkelingsvisie voor de
Alkmaarder Hout. Deze is destijds opgesteld samen met omwonenden en het voormalige MCA, onder leiding van de Gemeente. Centraal staat het teniet doen van

de versnippering van de Hout. De Hout
wordt namelijk doorsneden door de drukke
Julianalaan, en het ziekenhuis steekt als een
wig de Hout in. Toch is er in de visie plaats
voor verbouw of nieuwbouw van het NW
ziekenhuis.
- Na jaren discussie werd besloten tot (ver)
nieuwbouw in de Hout. Groot was onze
ontgoocheling toen NWZ en Gemeente
kwamen met een plan voor een kleiner ziekenhuis, waarbij toch fors gekapt zou worden in de Westerhout. Ook zouden er ambulances met sirenes gaan rijden via de
Julianalaan, en over een nieuw aan te leggen weg door het bos. In een nieuw bestemmingsplan zou NWZ hiervoor alle
ruimte krijgen van de Gemeente.
Schets van de 0-variant ANIMO met:
- in donker grijs het aangepaste “Hark”
model van de nieuwbouw, met kortere
poten maar een extra vleugel richting
P8-parkeerterrein
- licht grijze pijlen de mogelijkheden voor
de ecologische corridor en wandelroute
- zwarte pijl de ontsluitingsroute voor
ambulances en Huisartsenpost

Vijver Westerlicht
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- In de Klankbordgroep voor het bestemmingsplan heeft ANIMO zich steeds constructief opgesteld en om een 0-variant
zonder kappen gevraagd. Toen deze niet
kwam is een eigen 0-variant ingebracht,
met hulp van Erik Koopmans, voormalig
bouwcoördinator van ziekenhuizen, waaronder het voormalige MCA (zie figuur). In
deze variant wordt ook de overlast van ambulances beperkt en de waterlopen bij de
Westerhout behouden.
- Het was de bedoeling om samen met de
architect van het ziekenhuis en onze expert
de variant verder uit te werken. Dit zou ook
duidelijk maken of een (beperkte) ingreep
in de Westerhout absoluut noodzakelijk
was. De ANIMO-variant heeft echter geen
kans gekregen. Nu dreigt er een bestemmingsplan aangenomen te worden dat aantasting van de Hout toelaat, zonder dat geprobeerd is dit anders op te lossen.
- Naast het kappen in de Westerhout spelen
ook ander zaken, zoals minder autoverkeer
op de Wilhelmina/Harddraverslaan en de
Julianalaan, de vergroening (healing environment) van het NWZ terrein en tijdelijk
parkeren tijdens de bouw. ANIMO heeft
recent de balans opgemaakt van wat er
vastgelegd lijkt te worden in het bestemmingsplan. Voor de Hout als rustig, veilig
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en groen park is deze balans op de meeste
punten niet positief.
- Maar als een aantal zaken nog bijgesteld
worden tijdens de verdere ontwikkeling van
het bouwplan kàn de balans nog positief
uitvallen. Dat zou dan de eerste keer in 90
jaar zijn dat (bouw)activiteiten van het ziekenhuis niet ten koste van de Hout gaan.
Voor meer informatie kijk op de ANIMOsite <animo-alkmaar.nl>.
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Piet Boonekamp, ANIMO

Nieuwe rietkap
Geestmolen
Vanaf 23 oktober 2017 werd watermolen
de Geestmolen ontdaan van zijn oude
rieten kap. In de daarop volgende weken
brachten balancerende dakbedekkers een
nieuwe laag riet aan bovenop de molenkap. Na de her ingebruikname op 14 januari van dit jaar met nieuwe as en vier
wieken is de Geestmolen nu eindelijk
compleet in al haar glorie.

D

e redactie ontving van molenaar Piet
Kuiper het verzoek om in deze uitgave
een artikel te willen schrijven over de vrees
voor het ongecontroleerd afsteken van vuurwerk tijdens oud-/nieuwjaar, in relatie tot de
in 2017 voltooide en eeuwenoude molen.
Met andere woorden willen alle wijkbewoners maar vooral diegenen met zicht op de
molen zoals aan het Van der Astpad,
Claeszpad, Honthorstlaan, Van Ostadelaan,
Saverystraat, etc. op oudejaarsavond even
richting de molen kijken om te controleren
of deze niet toevallig in lichter laaie staat
door onbedoeld, richtingloos of windgevoelig vuurwerk. Met deze oproep tot wijkparticipatie maken we ons allemaal verant-

woordelijk voor behoud van de historische
Geestmolen.
Vuurwerkgevoelig
Voor de vuurwerk gevoeligheid van molens
kan de historische molen ‘Windlust’ in het
Friese Burum die in 2012 in de as werd
gelegd, een voorbeeld zijn. De politie had
in de buurt van de molen de restanten van
vuurpijlen aangetroffen wat aanleiding was
voor het vermoeden dat de brand hierdoor
veroorzaakt zou kunnen zijn. Er gaan dan
ook steeds meer stemmen op om het afsteken van vuurwerk nabij brandgevoelige
gebouwen, zoals oude molens of boerderijen met rieten daken, aan banden te leggen.
Zo kent Uitgeest een verbod om binnen een
straal van 100 meter van gebouwen met
rieten daken, van molens, bij brandstof opslag, tankstations, opslag van vuurwerk en
andere brandbare stoffen, vuurwerk te mogen afsteken.
Susanna E. Kropf

Direct starten met zwemles op vrijdag-, zaterdag en zondagmiddag in

ZWEMLES DIPLOMA A
In het gezellige huiskamerbad van Alkmaar, waar het water altijd 32 graden is
“De Badkuip” geeft ook Baby- en Peuterzwemles op vrijdag-, zaterdag- en zondagochtend tussen 9 en 12 uur

Tot ziens in “De Badkuip”!

Bel of mail gerust voor verdere informatie
debadkuip@hetnet.nl | 072 - 511 1380
Judith Leijsterstraat 12 | 1816 JZ Alkmaar

José Driessen & Rob Vonhoff
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BUURTAGENDA (2017/18)
Vrijdag 24 november, Pietendisco, de Blauwe Boom, B.v.d.Leckstraat 1, 18.30 uur
Zaterdag 25 november t/m vrijdag 1 december, feestweek 5-jarig jubileum van De Alkenhorst
Zaterdag 25 november, jubileumreceptie genodigden & wijkbewoners, De Alkenhorst, Schelfhout
laan 4, 14.00 - 17.00 uur
Zondag 26 november, De wijk op reis, PowerPoint 1e uur cruise Dubai - Venetië, 2e uur rotsstad
Petra/Jordanië, De Alkenhorst, 14.00 uur
Zondag 26 november, reispresentatie Argentinië/Chili, 21/1 Zuid China, Blauwe Boom 14.00 uur
Maandag 27 november, feestelijke Super Bingo, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 14.00 uur
Maandag 27 november, Dag & Dauw, diverse dansstijlen, de Vleugels, Terborchhof 1, 14.30 uur
Dinsdag 28 november, nieuwe winter collectie schoenen/pantoffels, de Vleugels, 10 - 12 uur
Woensdag 29 november, Voorlichting hoorhulpmiddelen, ACH, de Vliegerstraat 1A, 10 - 12 uur
Woensdag 29 november films Lion, 20/12 Woodcarver, Pius X kerk, Blanckerhofweg 15, 14.00 uur
Donderdag 30 november, feestelijke High Tea, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 14.00 uur
Donderdag 30 november, (Sint Nicolaas) wijkbingo & 28/12 de Vleugels, Terborchhof 1, 14.30 uur
Vrijdag 1 december, Turkse feestmiddag vrouwen, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 14.00 uur
Zaterdag 2 december, met pepernoten uitdelende Pieten op de foto, winkelcentrum De Hoef
Maandag 4 december, Dag & Dauw, workshop fotografie met mobiel/tablet, de Vleugels,
Terborch hof 1, 14.30 uur
Vrijdag 8 december, Eten met de Buren, de Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 18.00 uur
Zaterdag 9 december, 13/1, 10/2, Repair café de Hoef, Blauwe Boom, B.v.d. Leckstraat 1, 13.00 uur
Zondag 10 december, kerstconcert Seniorenkoor De Hoef, Wijkcentrum Overdie, Van Maerlant
straat 8 - 10, 14.00 uur
Zondag 10 december, film La pazza gioia, de Blauwe Boom, Bart van der Leckstraat 1, 14.00 uur
Donderdag 14 december, 11/1, 8/2, 8/3 bijbelgroep, Pius X kerk, Blanckerhofweg 15, 10.30 uur
Donderdag14 december, kidsbios/kerstfilm, de Blauwe Boom, B.v.d.Leckstraat 1, 16.00 uur
Zaterdag 16 december, popkoor Starlight (kerstrepertoire), de Vleugels, Terborchhof 1, 14.30 uur
Zaterdag 16 december, eigen kerstfoto bij wand laten maken mèt lekkers, winkelcentrum De Hoef
Maandag 18 december, Dag & Dauw, Workshop kerstkaarten schrijven, de Vleugels, 14.30 uur
Maandag 18 december, Café Mariannes, maandelijks gezellig zingen (kerstliedjes), 15/1 en 19/2,
Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 14.00 uur
Dinsdag 19 december, workshop kerststukjes maken, de Vleugels, Terborchhof 1, 15.00 uur
Dinsdag 19 december, kerstmiddag ouderen/iedereen uit de wijk, de Vrijheidskerk, 14.00 uur
Vrijdag 22 december, optreden Girls & Company/kerstliederen, de Vleugels, 14.30 uur
Zaterdag 23 december, foto laten maken mèt kerstman èn lekkers/koor, winkelcentrum De Hoef
Zaterdag 23 december, bekendmaking winnaar wensbon (voor een ander), winkelcentrum De Hoef
Zaterdag 23 december, kerstconcert ‘Bij de Bron’, Kapelkerk, Laat 80, 19.30 uur
Zondag 24 december, kerst koopzondag, winkelcentrum de Hoef, 12.00 - 17.00 uur
Donderdag 28 december, kerstfilms door Alkmaarse Raad van Kerken, s’morgens voor jongste
bewoners AZC/Robonsbosweg en ’s middags aparte kerstfilm voor oudere AZC jeugd, Pius
X kerk
Zondag 14 januari films Tanna, 11/2 United Kingdom, Blauwe Boom, B.v.d.Leckstraat 1, 14.00 uur
Woensdag 17 januari, speelfilm door parochiaan, leven Franciscus van Assisi, Pius X kerk, 14 uur
Zondag 21 januari, winter duathlon, sportcomplex De Meent Bauerfeind
Zondag 21 januari, Nieuwjaarsreceptie De Geestmolen, De Alkenhorst, 15.00 - 17.00 uur
Zondag 28 januari, De wijk op reis, Lange Donau revisited, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan, 14 uur
Woensdag 31 januari, film Demain tout commence, Pius X kerk, Blanckerhofweg 15, 14.00 uur
Zondag 25 maart, De wijk op reis, Toscane in het najaar, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 14 uur
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Leren masseren
Massage cursus voor 50 plussers
Veel mensen vinden massage aantrekkelijk. Het is plezierig om te doen en wie
masseert doet een ander ook een groot genoegen. Het is een vriendelijke manier
om contact te maken met je lichaam. Waarom massage?
 Massage is ontspannend.
 Pijnlijke en stijve plekken kunnen weer soepel worden na massage.
 Massage stimuleert bovendien de bloedsomloop.
 Het lichaam kan zich gemakkelijker ontdoen van afvalstoffen.
 En massage heeft een algehele gunstige uitwerking op het lichamelijk
welzijn.
Mensen soms nog wat onwennig tegenover het idee om hun partner, familielid,
vriend of vriendin een massage te geven. Om de drempel wat lager te maken is
deze cursus speciaal georganiseerd voor mensen van 50 jaar en ouder.
De cursus wordt op 6 middagen gegeven op de maandagmiddag
van 13.30u tot 16.30u en start op maandag 20 maart 2017
Huis van de Wijk De Alkenhorst
Schelfhoutlaan 4 1816 LG Alkmaar
De cursus kost 125 euro dit is inclusief een massageboek en massage olie
Voor info en aanmelding kunt u bellen naar Mevr. G. Pennink Tel:06-426 330 12
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Beste bewoners van De Hoef,
Wat betreft de veiligheid gaat het erg goed
in De Hoef, evenals in de rest van Alkmaar
West. Inbraken worden er momenteel bijna
niet gepleegd en ook qua andere vermogensdelicten valt het erg mee.
Desondanks moeten we ons weer voorbereiden op de donkere dagen en dat doen wij
door extra inzet en toezicht in de wijk.
Recent heb ik samen met het CCV
(Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid) en de voorzitter van de winkeliersvereniging een avondschouw gehouden
bij het winkelcentrum De Hoef en daar zijn
diverse aandachtspunten ter verbetering
naar voren gekomen betreffende preventie
tijdens de donkere dagen. Dit wordt verwerkt en meegenomen in het Keurmerk
Veilig Ondernemen.

Bewoners kunnen zelf natuurlijk ook een
hoop doen aan preventie en bijgevoegde
presentaties geven uitleg aan een nieuwe
‘gadget’ genaamd Homies.
<WWW.HOMIESALARM.NL>
Met vriendelijke groet,
Vincent Beuling
Wijkagent Alkmaar West
Politie | Noord-Holland | Alkmaar
Bezoekadres :
James Wattstraat 27
1817 DC Alkmaar
Postadres :
Postbus 57
2000 AB Haarlem
T 0900-8844
Instagram pol_beuling
Twitter @POL_Beuling

Nieuwjaarsreceptie
voor alle buurtbewoners van
De Hoef ‘Geestmolen’
in Huis van de wijk
De Alkenhorst
Zondag 21 januari 2018
van 15.00 tot 17.00 uur
Al onze buurtbewoners, vrienden
en adverteerders zijn
uitgenodigd om onder het genot
van een hapje en een drankje
elkaar een voorspoedig 2018
te wensen.
Officiële uitnodiging volgt.
November 2017
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Activiteiten in De
Blauwe Boom
Café Mariannes: maandelijks op maandag
gezellig samen zingen van 14:00 - 15:30
uur, 18 december (kerstliedjes).
Café de Wereld: maandelijkse reispresentaties op zondagen, 14.00 uur, 26 november
2017 Argentinië/Chili, 21 januari 2018
Zuid China.
Eten met de buren: vrijdag, 18.00 uur, 8
december 2017, info: 06 -197 601 93.
Filmclub: maandelijks op zondag van
14:00 - 16:00 uur, 10 december film 'La
pazza gioia', 14 januari 2018 film 'Tanna',
11 februari film 'United Kingdom'.
Kidsbios: donderdagen, 16:00 - 17.30 uur,
14 december (kerstfilm)
Kidsclub: iedere donderdag van 16:00 17.30 uur.
Koersbal: iedere dinsdag van 13.00 -15.30
uur. Er zijn nog plaatsen vrij. info: 511 04
59
Pietendisco: vrijdag 24 november, 18:30
uur, tel. 06 - 110.531.51
Repair Café: iedere tweede zaterdag van
de maand van 13:00 - 15:30 uur, 9 december 2017, daarna 13 januari en 10 februari
2018.
Teken en schilderclub: iedere woensdag
van 13.30-15.30 uur, info: 06–413 876 86

zijn/mindervaliden. Graag contact opnemen
met Teresa van de Loo, telefoon 072-511
99 21 of e-mail <info@blauweboom.nl>
Zie ook website <www.blauweboom.nl>.
Lijkt het u leuk om u in te zetten om deze
mensen te betrekken bij activiteiten en
eventueel boodschappen met ze te doen dan
verwelkomen wij u graag door contact op te
nemen via het contact formulier
<www.blauweboom.nl/contact/> met Teresa van de Loo.

Oproep
De Blauwe Boom, Bart van der Leckstraat
1, in de Hoef ZO doet een dringende oproep aan vrijwilligers om als chauffeur de
door de gemeente aangeboden Max Mobiel
te willen berijden, een elektrisch tweepersoons autootje van 45 km per uur. In de
kofferbak is ruimte voor een rollator/
opvouwbare rolstoel en chauffeurs ontvangen eerst een korte opleiding. Het gaat om
kleine ritten in de buurt - op aanvraag voor wijkbewoners die moeilijk ter been
28
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Teresa van de Loo

Nieuws van Zorgcirkel/De Vleugels
In De Vleugels bruist het van de activiteiten na de verbouwing.
De feestelijke officiële opening op 30 oktober werd door veel (buurt)bewoners
bezocht en iedereen is erg enthousiast
over de 'nieuwe' Vleugels.

- Vrijdag 22 december: optreden van Girls
& Company met kerstliederen om 14.30 uur
(entree € 5 exclusief consumpties)
Donderdag 28 december: Wijkbingo in De
Vleugels om 14:30 uur
(entree: € 3 exclusief consumpties)
Gertruud Bakker
activiteitencoördinator
Zorgcirkel/De Vleugels
tel.nr.: 06-124 716 38

E

r komen veel bewoners uit de wijk eten
in de gezellige Brasserie en ook het
restaurant op de maandag- en woensdagavond wordt goed bezocht. Voor slechts €
6,50 kunt u een heerlijk tweegangenmenu
op deze avonden nuttigen.
Dag & Dauw-project in De Vleugels
Dag & Dauw bestaat uit een zestal culturele
middagen in De Vleugels. In samenwerking
met Artiance, de Bibliotheek en de gemeente Alkmaar gaan wij zes culturele middagen
voor iedereen vanaf 60 jaar organiseren op
de maandagmiddag vanaf 14.30 uur in de
Brasserie van De Vleugels. De toegangsprijs is € 5 inclusief koffie of thee.
De flyer met alle informatie over deze middagen heeft u inmiddels in uw fysieke brievenbus gehad. Als dat niet zo is, kunt u er
een bij De Vleugels ophalen met data. (zie
ook Buurtagenda op blz. 23)
Verdere activiteiten in De Vleugels
- Donderdag 30 november: (Sinterklaas-)
Wijkbingo in De Vleugels om 14:30 uur
(entree: € 3 exclusief consumpties)
- Zaterdag 16 december: optreden van popkoor Starlight met kerstrepertoire om 14.30
uur (entree € 5 exclusief consumpties)
- Dinsdag 19 december: workshop Kerststukje maken vanaf 15.00 uur – kosten:
€ 7,50 (inclusief materiaal + koffie of thee)
– graag aanmelden bij De Vleugels voor
12 december

www.gradavanwelzen.nl

Gespecialiseerd in huidverbeteringen:
Shiatsu Kosmetiek
Anti Ageing behandelingen
Acné d.m.v. iClear
Couperose (rode adertjes) verwijderen
Verwijderen steelwratjes
Micro – Dermabrasie
Dermaroller
Wij doen ook:
Epileren
Ontharen dmv Harsen of Suikeren
Verven wimpers / wenkbrauwen
div. Gezichtsbehandelingen
make-up
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Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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Kerst in de
Vrijheidskerk
dinsdag 19 december om 14.00 uur

U kunt zich aanmelden en ook aangeven of
u gehaald en gebracht wilt worden
via <jokevandenbos@hotmail.nl>
of telefonisch naar Winnie ter Veen 072785 15 40

Graag nodigen wij iedereen uit voor de
kerstmiddag in de Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2A. Vanaf 14.00 uur verwelkomen wij
u met koffie/thee en iets lekkers.
Om 14.30 uur start het programma met
natuurlijk het kerstverhaal: de geboorte van
Jezus. We zingen de aloude liederen met
elkaar. Wessel Veenstra zingt zijn eigen
liederen en Cor Docter speelt op piano en
orgel. Er is een pauze met nog een kopje
koffie of thee, maar ook bedoeld voor ontmoeting. Na de pauze vertelt ds. Robert
Blaauw op zijn eigen wijze een kerstverhaal
uit deze tijd.

Joke van den Bos

Rond 16.15 uur is er dan nog als afsluiting
chocomel met kerstbrood.

HAARSTUDIO DE HOEF
Terborchlaan 2 1816 LD 072-5120710
Dinsdag t/m Vrijdag 8.30 - 17.00 Zaterdag 8.30-15.00
Nog geen idee wat te geven of te vragen aan de sint of
voor kerst???
Denk eens aan een cadeaubon, altijd leuk om te geven
of te krijgen

www.haarstudiodehoef.nl
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Filmmiddagen
in de Pius X
Woensdag 20 december 2017
De Woodcarver
Een gezin heeft geen tijd en aandacht meer
voor elkaar en plukt daar wrange vruchten
van. Zij vinden hun weg naar de houtsnijder
die liefde heeft voor de mens en zijn werk.
Wat is zijn geheim? Speciaal voor de kerstperiode is deze film
de moeite waard!
Ontvangst vanaf
13.45 uur met koffie/
thee
Entree
€ 3.00
Aanvang film
14.00 uur
Duur
1½ uur
Plaats
wijkkerk Pius X
Ingang
Blanckerhofweg 15
Datum
woensdag 20 decem
ber
Wij nodigen u uit om even na te blijven onder het genot van een hapje en drankje,
waarbij we elkaar een mooie Kerst kunnen
wensen.

Woensdag 17 januari 2018
Er wordt een extra filmmiddag gehouden op
woensdag 17 januari om 14.00 uur (inloop
13.45 uur +koffie/thee, € 3) Een reisverhaal
van een parochiaan naar Assisi wordt vertoond en een speelfilm over het leven van
Franciscus van Assisi. Dit om bekend te
maken dat het bisdom Haarlem-Amsterdam
een reis naar Assisi organiseert in mei 2018.
De intekening voor deze reis is gestart.
Woensdag 31 januari 2018
Demain tout commence
Een vroegere relatie van Samuel laat weten
dat hij de vader is van haar dochter Gloria.
Deze vriendin laat de baby achter bij Samuel. Een vrolijk , maar tevens ontroerende
situatie. U zult zien hoe Samuel hiermee om
gaat. De hoofdrolspeler is bekend geworden door de film Les Intouchables, die wij
gezien hebben.
Ontvangst vanaf
13.45 uur koffie/thee
Entree
€ 3,00
Aanvang film
14.00 uur
Duur
2¼ uur
Plaats
Pius X
Ingang
Blanckerhofweg 15
Datum
woensdag 31 januari
Wij hopen u in dit nieuwe jaar weer te ontmoeten!
Yvonne de Weerdt
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Dichtbij……het verst!
Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078

Nicolaas Beets
Locatie de Hoef – Judith Leysterstraat 4

Een rijke wereld om samen
het verschil te maken
Bouwstenen Nicolaas Beets
· Gedeelde waarden
· Methode als leidraad
· Zelfstandigheid
· Goede sociale omgang
· Differentiëren
· Goede zorgstructuur
· Zorg voor de omgeving

Focus locatie de Hoef
- Goed lees-/ en taalonderwijs
- Positieve gedragsverwachtingen
- Gebruik van moderne
methodes en middelen
- Cultuureducatie
- Leren Zichtbaar Maken
- Benutten van de
Bent u geïnteresseerd geraakt
kleinschaligheid van de
in onze school,
maak dan een
locatie
afspraak met de directeur of
locatieleider voor een rondleiding
en een kennismakingsgesprek.
U bent van harte welkom!
Telefoonnummer: 072-5111794
E-mailadres: directienicolaasbeets@ronduitonderwijs.nl
Website:
www.obsnicolaasbeets.nl
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Juridisch Loket
Vaak worden klanten met een juridische
vraag doorgestuurd naar het Juridisch
Loket. De balieopenstelling van onze vestiging in Alkmaar breidt uit.
Het Juridisch Loket in Alkmaar heeft vanaf
4 september aan de Noorderkade 116 een
inloopspreekuur iedere:
 Maandag van 9:00 - 11:00 uur
 Woensdag van 9:00 - 11:00 uur
Tijdens dit inloopspreekuur kunnen klanten
zonder afspraak hun juridische vraag stellen
aan onze balie. Buiten het inloopspreekuur
is de vestiging alleen open voor afspraken
die klanten telefonisch met onze juristen
hebben gemaakt.
We vragen u om klanten die een persoonlijk
juridisch advies nodig hebben eerst te laten
bellen. Onze juristen helpen telefonisch
iedere weekdag van 9:00 – 18:00 uur via
0900-8020 (€0,25 p/m). Als het noodzakelijk is, nodigen we de klant uit voor een
afspraak op de vestiging. Klanten wijzen we
ook op onze website
<www.juridischloket.nl> voor handige informatie, tips en voorbeeldbrieven.
Pas als bellen en het zelfstandig zoeken op
onze website geen optie is, blijft het inloopspreekuur in Alkmaar iedere maandag- en
woensdagochtend van 9:00 – 11:00 uur.

De kleuters van de Driemaster waren hard
aan het werk! Alle bladeren werden met
een kruiwagen naar de bladkorf bij het
hospice gebracht.

mr. J.P.M.F. (Jan Pieter) Verkennis
Pr.- en communicatieadviseur

ESPERANTO
Als neutrale taal voor internationaal
gebruik,
naast ieders moedertaal.
Een taal gebaseerd op gelijkheid !
<www.esperanto-info.nl>
November 2017
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In de Kapelkerk
Laat 80 Alkmaar
(georganiseerd bij De Bron)
Aanvang 19.30 uur
Kerk is open om 19.00 uur
Iedereen is welkom!
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Hogeschool iPabo
gaat verhuizen
De vestiging van Hogeschool iPabo aan
de Gabriel Metsulaan, gaat volgend jaar
verhuizen, omdat het huidige pand niet
meer voldoet aan de eisen die aan een
moderne Hogeschool worden gesteld is er
uitgekeken naar een ander pand in Alkmaar of omgeving. Uiteindelijk is de keus
gevallen op het gebouw ‘De Hoef’ aan de
Rubenslaan 2-6, wat op 1 oktober 2017 is
aangekocht.

D

aarmee staat vast dat de school in Alkmaar en in De Hoef gevestigd zal blijven. Wat misschien niet iedereen weet is dat
iPabo hier al sinds 1968 een vestiging heeft.
Eerst aan de Van de Veldelaan, later aan de
Gabriel Metsulaan. Als volgend jaar het
pand aan de Rubenslaan wordt betrokken
zal de hogeschool dus vijftig jaar in Alkmaar West gevestigd zijn!
Het gebouw ‘De Hoef’ heeft sinds de jaren
tachtig dienst gedaan als kantoorgebouw en
zal dus eerst grondig worden verbouwd. Het
bureau BRTArchitecten, ook uit Alkmaar,
zal daarvoor het ontwerp maken. Volgens
de huidige planning zal de verbouwing in

december van start gaan en de verhuizing
rond de zomervakantie van 2018 plaatsvinden. Verhuiscoördinator op de iPabo is
Sjaak Bos, die misschien nog bekend is van
het wijkproject ‘Om een Koppie’. Met vragen of opmerkingen kunt u met hem in
contact komen door de school te of te mailen : <verhuizing@ipabo.nl>. Langskomen
op de Gabriël Metsulaan kan ook.
Collegevoorzitter Titia Bredée: ‘We zijn
verheugd om in het Alkmaarse De Hoef een
gebouw te kunnen inrichten, dat helemaal
voldoet aan de eisen van het moderne onderwijs en onderzoek. Studenten en medewerkers zullen input geven om het gebouw
de vertrouwde iPabo-uitstraling te geven”.
Hogeschool iPabo is een zogenaamde monosectorale hogeschool met vestigingen in
Amsterdam en Alkmaar. De hogeschool is
gespecialiseerd in onderwijs. In Alkmaar
worden leerkrachten van de toekomst in
een vierjarige dagopleiding opgeleid. Verder worden post-hbo opleidingen aangeboden en kunnen studenten een tweejarige
hbo-opleiding Pedagogisch Educatief Medewerker volgen, gericht op het jonge kind.
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(Persbericht)

Wijkcentrum De
Alkenhorst bestaat
5 jaar!
ALKMAAR – Wijkcentrum Huis van de
Wijk de Alkenhorst organiseert een
week vol feestelijkheden aan de Schelfhoutlaan 4 in Alkmaar. De feestweek
start op 25 november en duurt tot en met
1 december 2017. Dit om te vieren dat de
Alkenhorst 5 jaar bestaat!

O

p zaterdag 25 november gaat de feestweek om 14:00 van start. Onder begeleiding van het duo ‘Soul & Sense’ heffen
ze het glas met vrienden, bezoekers en relaties. Bij deze bent u ook van harte uitgenodigd. De feestelijke middag, met hapjes en
drankjes, wordt rond 17:00 afgesloten.
De rest van de week is gevuld met leuke
activiteiten zoals Reisverhalen (Cruise van
Dubai naar Venetië), Super Bingo, een
feestelijke high tea en een Turkse feestmiddag voor dames! U bent van harte welkom.
Bekijk het volledige programma op:
<www.dealkenhorst.nl> de huis aan huisfolder, of de Buurtagenda.
Floortje Jacobs

Middenweg 243
1701 GJ
Heerhugowaard
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Eenzaamheid aanpak: Omdenken
Helpers High
Zelf eenzaam? Gevoelens van eenzaamheid
kun je tegengaan door je in te zetten voor
anderen. Bijvoorbeeld door een wandeling
te maken met een oudere, taalles te geven
aan een vluchteling of de hond uitlaten voor
een zieke buurvrouw. Een ander helpen
geeft je een enorm goed gevoel en
wordt helper’s high genoemd. Het vermindert negatieve gedachten en stemming en
verlicht daarmee ook gevoelens van eenzaamheid. En een ander helpen kan je ook
nog eens nieuwe vriendschappen opleveren.
Van ‘maatje gezocht’ naar ‘klusje gezocht’
Henk is 67 jaar en woonachtig in een dorpje
op Goeree Overflakkee. Na zijn pensioen
bleken de zo gewenste vrije uurtjes toch
ook erg leeg. Via via belandde hij bij de
maatschappelijk werkster met een vraag
voor een maatje. De maatschappelijk werkster wees Ben op <GOvoorelkaar.nl>, het
online platform voor inwoners van GoereeOverflakkee waar zij elkaar kunnen ontmoeten en iets voor elkaar kunnen betekenen. Maar tot Henk’s verrassing wees ze
niet op de mogelijkheid om een maatjes
aanvraag te plaatsen. Nee, hij zou anderen
juist kunnen helpen met zijn talent (klussen)
en tijd. Een mooi staaltje omdenken: van
‘maatje gezocht’ (er stonden al vijftien
maatjesaanvragen open!) naar ‘klusje gezocht’.
Henk besloot met behulp van de maatschappelijk werker het erop te wagen en plaatste
zijn aanbod. Hij bood zijn diensten aan op
het gebied van tuinieren, schilderen en andere klusjes. Kortdurend, zodat je nog wel
je eigen tijd kunt indelen. De reacties waren

overweldigend: “Ik zou de hele week kunnen klussen!”, aldus Henk.
Binnen één week zat de eerste klus erop.
De ervaring om nuttig te zijn, samen koffie
drinken tijdens het klussen en de dankbaarheid motiveerden Henk zo dat hij doorging. “Een mevrouw juichte van vreugde
door haar opgeknapte tuin, ze was helemaal
hotel de botel. Dat geeft een bijzonder gevoel”. Door zijn vrijwilligerswerk is Henk
nu een drukbezet man met een almaar
groeiend netwerk. Zoeken naar maatjes óf
klussen is niet meer nodig!
Wil je meer weten over dit onderwerp?
Neem contact met ons op!
<NLvoorelkaar.nl> of Tel: 088-800 06 03.
We voorzien je graag van meer informatie,
oplossingen of een demo van onze aanpak.
Dichter bij huis
Ben je geïnspireerd door het verhaal van
Henk, dan kun je zijn ervaring ook lokaal
toepassen.
Gegevens van bij voorbeeld De Vleugels,
Het Heem, Hospice, Respijthuis, Speeltuin
De Hoef, Huis van de Wijk De Alkenhorst,
WonenPlus Alkmaar en buurthuis de Blauwe Boom (<www.blauweboom.nl>) kunt u
vinden in onze lijst van belangrijke adressen, achter in dit boekje.
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Ingezonden
mededeling Groen
(6 september 2017)

Alkmaar Freedom
House: feest, vrijwilligers en gitaren

Beste mensen,
Het is waarschijnlijk niemand opgevallen, maar begin juli waren twee enthousiastelingen een groenhoek met graszaad
aan het inzaaien in de Honthorstlaan,
nabij de speeltuin.

D

eze hoek èn een boompje in de speeltuin waren - met veel materiaal - tijdens de afgelopen nieuwjaarsnacht meerdere keren met benzine in de fik gestoken,
uren lang. Over vandalisme door buurtbewoners gesproken!
Dus begin juli - inmiddels is het zo wéér
nieuwjaar - werd er gezaaid en gesproeid
met regenwater en zie het resultaat. Inmiddels werd het hoekje alweer tweemaal gemaaid door de gemeente. Dit misten we
nog in de Geestmolen van afgelopen augustus.
Familie Verdegaal - Klein
Cornelis Begastraat 16

“Het Freedom House is mijn familie”.
Dit zei Tasar, een vluchtelinge uit Syrië.
Zij bedankte tijdens het feest de vrijwilligers voor hun hulp en steun.

E

n feest was het, op 21 oktober, voor
vrijwilligers en bezoekers van het
AFH. Ruim 200 mensen genoten in de Vrijheidskerk van muziek, toneel, het bijzondere eten (veel exotische gerechten naast Hollandse kaas en poffertjes) en van de gesprekken met elkaar. De kinderen dansten
aan het eind van het feest op de muziek van
een DJ.
(R.K. Parochie HH. Matthias-Laurentius
Nieuwsbrief)
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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. <alkmaar@blijfgroep>
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`uur , 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, <info@honk.nl>
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.
Seksueel geweld: (UMC Utrecht) 0800-0188
SOS/Sensoor NW: telefonische hulpdienst: tel.
0900-0767., <info@sensoor.nl>
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: Els Willemse, 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, tel.
072-548 81 72, Spreekuur Honthorstlaan 436,
do. 9.00-10.00. <abenjamin@alkmaar.nl>
<gebiedsconsulent@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 te bevorderen,
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 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:_______________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
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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