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Beste buurtbewoners
‘Geestmolen’

van

De

Hoef

Nieuwjaarsreceptie
Deze vijfde receptie van het Buurtoverleg
was op zondagmiddag 21 januari 2018, met
deze keer muziek van de vierkoppige band
‘Ma Murphy’s’ met “Irish & American folk
music”. De middag verliep swingend en

werd bezocht door bijna zestig wijkbewoners. De band was zeer professioneel en
werd door alle aanwezigen bijzonder gewaardeerd. Drankjes werden geserveerd
door de gastdames en gastheren van De
Alkenhorst en hapjes door de leden van
onze eigen Feestmolen. De tevredenheid
bleek ook uit het feit dat twee nieuwe leden/donateurs zich spontaan opgaven bij
het Buurtoverleg. Volgend jaar gaan we het
zeker nog eens doen.
‘Vreugde’ vuur Honthorstlaan
Wat eind dit jaar zeker niet meer moet gebeuren is de fel oplaaiende vlammen van
een vuur op de groenstrook langs de
Honthorstlaan ter hoogte van het speelplaatsje. Rond 1 uur ’s nachts op Nieuwjaarsdag kwam ik daar langs en sprak de
acht jongemannen (de meesten onbekend
en waarschijnlijk van buiten onze wijk) aan
6

en wees ze op de blijvende schade die ze
aanrichtten in ons groen. In mijn flatgebouw aangekomen ontmoette ik een aantal
bezorgde flatbewoners, die al verschillende
keren de politie en brandweer hadden gebeld, maar die wilden of durfden niet in te
grijpen. We hielden het vuur in de gaten
van een afstand om te waken dat de vaak
hoog opwaaiende vonkenregen niet richting
de flat kwam, vooral toen langs de Moreelse
straat vanuit de richting Bloemaertlaan wagentjes met de rest van vijftien losse pallets
arriveerden en ook nog vuurwerk in de
vlammenzee werd gegooid. Toen eindelijk
rond twee uur de politie even poolshoogte
kwam nemen (de jongelui vluchtten als
kwajongens richting Bloemaertlaan) was
het vuur al gehalveerd. Rond drie uur, toen
het vuur uit was, kwam de politie nog eens
kijken vanuit hun veilige dienstwagen. Later schijnt de brandweer nog langs gekomen
te zijn om de grond stevig om te spitten, wat

de schade compleet maakte. Hopelijk zal
onze burgemeester (zoals in sommige ander
steden) volgend jaar dit soort vandalisme
resoluut bannen.
ALV
De Algemene Ledenvergadering wordt dit
jaar gehouden op dinsdagavond 20 maart
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2018 in de Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen, Jan de Heemstraat 10 van 19.30 uur tot 22.00 uur. Mede
door deze centrale plek in onze wijk rekenen we op een hoge opkomst, liefst met
leden die nog meer voor ons Buurtoverleg
willen betekenen als werkgroep- of bestuurslid. Maar natuurlijk ook gewoon om
de verslagen van het bestuur en de werkgroepen te horen en hun plannen voor de
toekomst. Of om zelf met vragen of ideeën
aan te komen of gewoon om uw medebuurtbewoners te ontmoeten.

Na de pauze is de spreker - dit deel ook
voor niet-leden – Harry de Raad van het
Regionaal Archief. Hij zal ons vertellen
over het ontstaan van de wijk De Hoef
vanaf 1956. Ook zal er ruimschoots tijd
zijn voor vragen van de buurtbewoners.
De presentatie, na de pauze (rond 21.00
uur), is dus ook open voor niet-leden.
Lidmaatschap
Binnenkort zult u van de penningmeester
een uitnodiging ontvangen om het lidmaatschap, nog steeds 7,50 euro per lid,
over te maken. Het Buurtoverleg heeft uw
bijdrage hard nodig. U kunt de penningmeester vóór zijn door zelf reeds de 7,50
euro (of meer) over te maken naar ons
Rabobank IBAN nummer: NL93 RABO
0376 4995 16.
Martien de Bruijn
<voorzitter@geestmolen.nl>

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
van Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Dinsdag 20 maart 2018
De kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen
Jan de Heemstraat 10
Aanvang 19.30 uur
Koffie om 19.15 uur
Alle leden van het Buurtoverleg zijn welkom
Na de pauze om ongeveer 21.00 uur

‘Het ontstaan van de wijk De Hoef’
door Harry de Raad van het Regionaal Archief Alkmaar

Alle wijkbewoners zijn welkom voor deze presentatie
Februari 2018
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Langlopende
verkeersproblemen
Ondanks herhaalde vragen over de aanpak van geconstateere verkeersproblemen zwijgt de gemeente al maanden in
alle talen. Sommige problemen lopen al
drie jaar zonder dat deze opgelost zijn.
Omdat de ambtenaren niet thuis geven is
een afspraak gemaakt met de verantwoordelijke wethouder.
Loze beloftes?
In het najaar van 2017 zouden verschillende, langlopende, verkeersknelpunten in De
Hoef eindelijk aangepakt worden, zo is in
het voorjaar van 2017 beloofd. Op 25 oktober 2017 is gevraagd naar de status van
deze aanpak omdat er maar niets gebeurde.
Het gaat onder andere om de belofte de
granulaatstroken en punaises te vervangen
en het ‘verblindend’ kruispunt Judith Leysterstraat/Van Ostadelaan aan te pakken.
Op deze vragen is tot vandaag, ook na een
herhaald verzoek, echter geen enkele reactie gekomen vanuit het ambtelijk apparaat.
Verblindend kruispunt
Het probleem van het schuine talud van de
Judith Leysterstraat bij de Van Ostadelaan
is in maart 2017 gemeld aan de gemeente.
Door dit schuine talud worden verkeersdeelnemers uit de Bloemaertlaan verblind
door auto’s vanuit de Judith Leystertsraat
die op dit talud staan. Aangegeven is dat
eind 2017 dit kruispunt in combinatie met
andere werkzaamheden aangepakt zou worden maar er is tot op heden niets gebeurd.
Bij de nieuwe asfaltering in 2017 is de aan8

pak van het kruispunt achterwege gelaten.
Momenteel worden 32 extra parkeerplaatsen aangelegd langs/bij de Judith Leysterstraat. Navraag leert dat de stratenmakers
niets weten over de aanpak van het kruispunt. Indien ook nu weer niets ondernomen
wordt zal een nieuw project opgestart moeten worden om het probleem van het verblindende kruispunt aan te pakken.
Vervanging granulaatstroken
In september 2015 zijn de problemen met
de granulaatstroken onder de aandacht gebracht van de gemeente. Steeds meer straten
staan urenlang blank na een regenbui zoals
in de hoek van de Bloemaertlaan, in de Terborchlaan en de Weissenbruchstraat, maar
ook in bijvoorbeeld de Leonard Bramerstraat. De granulaatstroken zijn aan ernstige
verwering onderhevig waardoor er diepe
gaten van 15 tot 20 centimeter in het wegdek ontstaan zoals te zien is in de Bloemaertlaan en Terborchlaan. Tijdelijke reparatie door opvulling van de gaten is inmiddels
op zijn plaats. Bij de flatgebouwen van de
Honthorstlaan is de hele bovenlaag verdwenen.
Het Buurtoverleg ziet de granulaatstroken
graag verwijderd worden om te worden
vervangen door infiltratiestroken langs de
kant van de weg en niet in het midden van
de weg. Dit met een overloop naar de hemelwaterafvoerbuizen zoals ook in De Hoef
ZO en zoals aan de Terborchlaan al eerder
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gerealiseerd is.
Deze werkzaamheden zouden eind 2017 al
uitgevoerd worden maar er is nog steeds
niets gebeurd.
Vervanging punaises
In maart 2015 is het probleem met de
‘rammelstroken’, kasseien punaises, onder
de aandacht gebracht van de gemeente. De
gemeente heeft in 2016 aangegeven dat een
aantal kasseien punaises vervangen worden.
Het Buurtoverleg heeft aangegeven dat het
beter is het probleem in één keer goed aan
te pakken door alle ‘rammelstroken’ te vervangen.
In het najaar van 2017 zouden de werk-

De afgelopen maanden zijn er diverse
klachten binnengekomen dat bij regenachtig
weer het water op de (gladde) asfaltering
blijft staan en werkt als een spiegel. Met
name bij donker weer en ’s avonds geeft dit
problemen
omdat
verkeersdeelnemers
(fietsers en automobilisten) verblind worden door het reflecterende licht van tegemoet komende auto’s.
Het Buurtoverleg heeft gevraagd of er een
mogelijkheid is door het aanbrengen van
een andere toplaag om (zoals er vroeger
aangebracht werd) de reflectie te verminderen. Tevens is de tip gegeven om dit soort
toplaag bij asfaltering niet meer te gebruiken maar gebruik te maken van een doffere
toplaag, bijvoorbeeld met meer grind, waardoor er geen of minder reflectie ontstaat.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>

Wil je met plezier je autorijbewijs halen?
zaamheden plaatsvinden maar er is tot op
heden niets gebeurd.

Meld je aan voor een gratis proefles!

Smalle doorgang winkelcentrum
Er is in juni 2017 een klacht ingediend bij
de gemeente over de versmalde doorgang
na de komst van bloembakken. De gemeente erkent de klachten. Daarop is na vier
maanden gevraagd of er al iets bekend is
wanneer er actie ondernomen gaat worden
en zo ja welke acties. Hier is tot op heden
geen reactie op gegeven.

250 euro

Straatspiegel
Nieuw is de klacht over de ‘spiegel’ van het
nieuwe wegdek van de Van Ostadelaan bij
regenachtig weer dat verkeersdeelnemers
verblindt. Dit is half januari 2018 nogmaals
onder aandacht van de gemeente gebracht.
Februari 2018

Nu de eerste 10 rijlessen voor

Rijschool Woltheus

Website: www.rijschoolwoltheus.nl

Telefoon: 06-474 801 65
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Opheffen buslijn 5
treft ouderen
De provincie heeft aangegeven dat buslijn 5 op 22 juli 2018 opgeheven gaat
worden omdat er te kort gebruik van
gemaakt wordt. Buslijn 1 zal niet verder
gaan dan de Vincent van Goghlaan en
dan omkeren. Hiermee komt de directe
verbinding met het ziekenhuis en het centrum, vanuit De Hoef, te vervallen wat
extra reistijd en extra kosten met zich
meebrengen.
Nieuwe route
Momenteel rijdt buslijn 5 vanaf het Station
via de Nicolaas Beetskade, Van Ostadelaan,
Terborchlaan, Van de Veldelaan en Vincent
van Goghlaan via de Westerweg naar het
ziekenhuis, het centrum van Alkmaar en
weer naar het Station. Buslijn 1 rijdt nu

hetzelfde rondje in omgekeerde volgorde.
De provincie zal, ondanks protesten vanuit
de buurt en verzoeken vanuit het college,
buslijn 5 opheffen. Buslijn 1 zal dan een
‘rondje De Hoef’ doen en eerst een deel
van de oude route van buslijn 5 volgen om
bij de Aldi, Vincent van Goghlaan, om te
keren en zijn oude route te vervolgen naar
het station.
Extra kosten
Momenteel kun je met één eurokaartje vanuit De Hoef naar het ziekenhuis en het centrum en vervolgens met één eurokaartje
weer vanuit het centrum of het ziekenhuis
terug naar De Hoef. Na het opheffen van
buslijn 5 moet je eerst naar het station om
daar met een nieuw eurokaartje over te
stappen op lijn 2 of 8 om naar het centrum
of het ziekenhuis te komen.
Een verdubbeling van de kosten. En dan
hebben we het nog niet over het overstappen met een rollator.

Huidige route buslijn 1 en buslijn 5
Februari 2018
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Nieuwe route buslijn 1 en route buslijn 2

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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Even was er nog de vrees dat het eurokaartje zelf zou verdwijnen maar dit is onjuist. Een ieder kan bij de chauffeur een
eurokaartje kopen als hij met die bus binnen
Alkmaar blijft. Voor minima is er de Alkmaar Pas met een tegoed van € 80,- waarmee men maximaal 80 zogenaamde ‘gaatjes
eurokaartjes’ kan ‘kopen’. Ben je minima
en pensioengerechtigd dan heb je € 160
tegoed op je Alkmaar Pas dus kun je in
principe tot 160 eurokaartjes per jaar
‘kopen’.
Wijzigingsplannen
Door wijkgenoot Arie van Westerop is de
informatiebal rond buslijn 5 aan het rollen
gegaan. Arie reist regelmatig met lijn 5 en
kent de vaste passagiers inmiddels wel,
zoals de zeven vaste klanten van de Mesdaglaan en de studenten die ’s ochtends ook
veel gebruik maken van buslijn 5. Zo’n drie
maanden geleden heeft hij van verschillende chauffeurs vernomen dat bij Connexxion
tekeningen lagen waarin buslijn 5 opgeheven zou worden. Ook de tijden van de nieuwe route zouden per 22/7 veranderen waardoor in de nieuwe regeling de studenten een
half uur eerder of later zullen aankomen..
In het nieuws
Naar aanleiding van de berichten over buslijn 5 heeft Arie van Westerop ingesproken
tijdens de commissievergadering Sociaal
van 11 januari 2018. Dit is vervolgens op-

gepakt door de pers waarna ook Jan Schrassen, namens de huurdervereniging ‘Onder
De Vleugels’, in het geweer kwam met als
gevolg onder andere het artikel in de Alkmaarsche Courant van 2/2 ‘Buslijn 5 weg,
de Hoef vleugellam’.
Arie zelf gaf aan na zijn inspreken benaderd te zijn door wethouder Nagengast.
Laatstgenoemde had net overleg gehad met
de provincie en Connexxion en had slecht
nieuws. Er waren te weinig passagiers op
buslijn 5 en de provincie, die de routes
vaststelt, was niet te vermurwen voor handhaving.
Ook de TV kreeg lucht van de zaak. Onze
voorzitter werd opgebeld en heeft RTVNoord Holland doorverwezen naar Arie
waarna een documentaire opgenomen is die
op 3 februari 2018 op RTV-NH uitgezonden werd.
Alternatieven
Tenzij er op zeer korte termijn massaal bezwaar aangetekend wordt bij gemeente en
of provincie ziet het er niet naar uit dat buslijn 5 behouden kan blijven. Een ramp voor
veel ouderen. Als alternatief voor overstappen op het station kun je denken aan de
‘Max mobiel’, maar hier kan maar één persoon in mee; of aan de ‘Rolstoelbus’; of de
‘Opbel bus’; of de duurdere ‘OV-bus’; of,
als je iets meer geld hebt, gewoon de taxi.
Maar of dit allemaal handig en betaalbaar is
voor ouderen met een rollator en een krappe beurs valt te betwijfelen.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>
MOLENWIEKJE
Wilt u ook Esperanto leren
De Esperantoclub zit 1x per maand
in de Alkenhorst.
Inlichtingen: 072-533 23 44.

Februari 2018
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Noordwest
beantwoordt vragen
over de (ver)nieuw
bouw in Alkmaar
Noordwest Ziekenhuisgroep heeft na een
zeer zorgvuldige analyse besloten te kiezen voor (ver)nieuwbouw in Alkmaar.
Deze variant voorziet in een gefaseerde
(ver)nieuwbouw verspreid over de periode van 2018 – 2035 waarbij vrijwel alle
huidige gebouwen vervangen worden
door nieuwbouw. Noordwest Ziekenhuisgroep geeft in deze buurtkrant antwoord
op een aantal veel gestelde vragen.
Waarom kan er niet meer groen van de
Alkmaarder Hout worden gespaard?
Het ziekenhuis gaat vernieuwbouwen terwijl het ziekenhuis in bedrijf blijft. Er moet

dus eerst meer bijgebouwd worden alvorens
grote delen van het huidige gebouw kunnen
worden gesloopt. De ruimte om op het bestaande terrein bij te bouwen is zeer beperkt. Daar komt bij dat het nieuw te bouwen deel een logische en voor de patiëntenzorg veilige aansluiting moet hebben bij de
bestaande bouw, zowel nu als na de verdere
uitvoering van de (ver)nieuwbouw. Bij het
maken van de plannen is gekeken welke
ziekenhuisfuncties dicht bij elkaar moeten
worden gesitueerd. Zo moeten de verloskamers dichtbij de operatiekamers liggen. En
moeten verpleegafdelingen een minimum
aantal patiënten kunnen huisvesten om het
personeel daar verantwoord in te zetten om
veilige zorg te kunnen leveren. Bovenstaande leidt ertoe dat een bouwlaag een specifiek oppervlakte moet hebben. De combinatie van de beperkte vrije ruimte op het eigen
terrein, de noodzaak om goede verbinding
tussen de bouwdelen te realiseren en de
minimale oppervlakte van bouwlagen

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
Februari 2018

Karina van Aanholt
Cornelis Begastraat 22
1816 TT Alkmaar
Voor afspraken: 06-39369775
pedicurekarina@hotmail.nl
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maakt dat een heel beperkt deel van het
nieuwe gebouw een gering stukje het parkbos insteekt.
Worden alle bomen gekapt binnen de
5100m2 die bij het ziekenhuisterrein
wordt getrokken?
Nee, dat is niet het geval. Slechts een gedeelte van die oppervlakte zal worden bebouwd. Dit betekent ook dat een gedeelte
van de aanwezige bomen kan worden behouden. Dit geldt overigens niet alleen voor
dit gebied, maar ook voor de bomen die op
dit moment aanwezig zijn op het huidige
ziekenhuisterrein. In de verdere uitwerking
wordt nauwgezet gekeken hoe de bomen
zoveel als mogelijk kunnen worden behouden en groen zo min mogelijk wordt verstoord. Groen dat niet kan worden behouden zal één op één (in m2 en aantal bomen)
worden gecompenseerd. Dus wat op de ene
plek verdwijnt komt op een andere plek op
het ziekenhuisterrein terug.

Waarom moet het ambulanceverkeer via
de Prinses Julianalaan worden ontsloten?
Voor een ambulance is het noodzakelijk
altijd de snelste weg naar de ingang van de
spoedeisende hulp te kunnen nemen
(wettelijke plicht). De spoedeisende hulp
wordt in de eerste bouwfase verplaatst op
het terrein waardoor het noodzakelijk is het
ambulanceverkeer via een andere weg te
ontsluiten. Daarnaast is het ongewenst het
spoedverkeer te mengen met het overige
verkeer dat het ziekenhuis bezoekt.
Waarom kan de spoedeisende hulp niet
op een andere locatie op het terrein komen?
Om veilige zorg te kunnen garanderen is het
noodzakelijk dat alle afdelingen die nauw
betrokken zijn bij de acute zorg in de directe nabijheid van elkaar zijn gesitueerd.
Denk hierbij aan de spoedeisende hulp, intensive care, verloskamers en het operatie-

De situatie aan het einde van de eerste bouwfase (in 2022)
Februari 2018
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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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kamercomplex. De voorgestelde locatie is
de enige plek op het terrein waar deze functie past en op een goede manier aangesloten
kan worden op het bestaande gebouw.
Met welke parkeer- en bouwoverlast
moeten we rekening houden?
We zijn niet in de gelegenheid de deuren
van het ziekenhuis te sluiten tijdens dit
bouwtraject. Enig overlast is dan ook onvermijdelijk. We gaan ons best doen dit tot een
minimum te beperken. Met de gemeente
Alkmaar worden de mogelijkheden voor
een ondergrondse parkeergarage onderzocht. Dit zou de ernst en duur van de parkeeroverlast aanzienlijk beperken. Naar
verwachting is hier in mei duidelijkheid
over.
Waarom kwam het scenario Alkmaar
weer terug op tafel?
Nieuwbouw in Heerhugowaard leek een
aantal jaren geleden de beste oplossing aangezien we in Alkmaar het benodigde bouwvolume niet konden realiseren op de huidige

locatie. Op basis van het huidige toekomstperspectief in de gezondheidszorg hebben
we nu een kleiner bouwvolume nodig. Dit
volume past wel op de huidige locatie Alkmaarderhout. Gefaseerd bouwen betekent
ook gefaseerd financieren en gefaseerd
inspelen op de zorgontwikkelingen.
Waarom heeft het besluit om in Alkmaar
te blijven zo lang geduurd?
We hadden ook liever eerder een besluit
genomen. Een zorgvuldig besluit gaat hierbij echter wel voor een snel besluit. Het
gaat immers om de toekomstbestendigheid
van de gezondheidzorg voor de inwoners
van Noord-Holland-Noord. Met dit besluit
ligt er een gedegen basis om dit te blijven
borgen.
Meer informatie
Meer informatie vindt u op webpagina’s
over <Noordwest bouwt>. Uw inhoudelijke
vragen kunt u stellen via
<noordwestbouwt@nwz.nl>.
Sanne van Hoolwerff

De situatie aan het einde van de gehele vernieuwbouw (rond 2035)
Februari 2018
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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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Aanvraag kapvergunning 57 bomen
Op 11 december 2017 is er bij de gemeente een vergunning aangevraagd om
een groot aantal bomen te kappen op
sportcomplexen in Alkmaar onder andere bij Alcmaria Victrix in De Hoef.

V

ia de vooraankondiging is een gedetailleerde situatietekening opgevraagd
en deskundigen hebben de bomen geïnspecteerd op ernstige gebreken of ziekten. De
bomen blijken allemaal vitaal. Ook de laatste stormen zijn door de bomen prima doorstaan. Overeenkomstig de
‘Boomverordening Alkmaar 2017’ is er
vooralsnog geen aanleiding zichtbaar om
over te gaan tot het kappen van de bomen.
De bomen zijn niet alleen vitaal, maar zijn
ook belangrijke schakels in de natuur: zij
vormen ecologische functies voor vogels en
verbindingen voor vleermuizen, die “wonen
in de stad”, maar ’s nachts trekken langs de
bomen van de sportvelden om te jagen op
insecten. Ook vormen met name populieren

een belangrijke drager van zeldzame korstmos soorten (rode lijst soorten)
We hebben daarom contact gezocht met het
Sportbedrijf en Stadswerk072 en een
schriftelijk bezwaarschrift ingediend bij
Burgemeester en Wethouders. Tegelijkertijd hebben we aangeboden om gezamenlijk
onderzoek te doen naar de natuurwaarden
en ondersteuning aangeboden bij het noodzakelijke onderhoud aan de bomen. Het
Sportbedrijf beschikt over alle nodige gereedschappen (hoogwerker, kettingzagen,
takkenzagen, enzovoort) maar ook wij beschikken over alle materialen en gediplomeerde vrijwilligers.
De laatste tien jaar heeft er nog geen bestendig onderhoud aan de bomenopstand
(populieren) plaats gevonden. Wellicht kan
het Sportbedrijf komen tot een meerjarenplan voor het onderhoud van de boomopstanden op de sportparken en het behoud
van natuurwaarden in De Hoef.
Anton van Riel
Natuur Instituut
Terborchlaan 201
1816 LC Alkmaar
info@natuurinstituut.nl

Rij populieren langs N9

Februari 2018

21

De Alkenhorst
- Tijdens de lustrum receptie van 25 november memoreerde wethouder Anjo van
de Ven in haar toespraak dat de buitenruimte rond het Huis van de Wijk wel wat extra
groen kan gebruiken. Zij verwees hiermee
naar het landelijke project Operatie Steenbreek. Dit betekent tegels eruit, bloembollen erin. Hopelijk wijst de gemeente, De
Alkenhorst aan als uitgifte punt van gratis
af te halen bloembollen, tegen - symbolische - inlevering van tegels.

Alkmaarder Hout
Op 14/12/2017 werd óók in de gemeenteraad gestemd dat - voor de (ver)nieuwbouw
van de Noordwest Ziekenhuisgroep er intussen - verminderd - gekapt gaat worden
in de Alkmaarder Hout, ondanks de beschikbare kapvrije bouwvariant te weten de
0-variant. In 2017 bood het buurtblad diverse stichtingen zoals Red de Hout, Adapt en
Animo een platform om hierin hun visie te
laten blijken. Nu vonden we de tijd rijp om
ook de gebruiker, het NWZ zèlf, de gelegenheid te geven waarom gekozen werd

- Hierin is gevestigd het kantoor van Wonen Plus Alkmaar die van het Oranjefonds
€ 25.000 ontvangt voor een project ter bestrijding van eenzaamheid onder ouderen.
Ter ondersteuning is een speciale aanpak
‘Contact op maat’ opgesteld waarin voor
ouderen zelf ook een actieve rol is weggelegd. Als de resultaten bevredigend zijn
ontvangt Wonen Plus Alkmaar voor het
tweede jaar weer een bijdrage van
€ 20.000.
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voor een kaprijke variant/Masterplan. Op
blz. 13 volgde de uitleg. Het Buurtoverleg
heeft er om praktische/financiële redenen
voor gekozen om tegen deze kap in de Alkmaarder Hout (bestemmingsplan gewijzigd
vastgesteld) geen Beroepschrift in te dienen
bij de Raad van State/Den Haag.

- Op 28/11 werden takken afgezaagd in
groenstroken rond de Terborchlaan, soms
risicovol op een hoge ladder. De afgezaagde takken werden ter plekke vernietigd in
een machine op een trailertje.
- Op 5/12 kwam de hondenpoep zuiger
langs in de wijk (Terborch-/Bloemaertlaan).

Crematorium
De Alkmaarsche Courant meldt op 1/2
‘Crematorium Alkmaar: alle contracten
ondertekend’. Dit betekent dat op 31/1 het

startschot voor de bouw aan de Meerweg
werd gegeven zodat de ventweg er naar toe
1 meter verbreed moet worden. Er komen
144 parkeerplaatsen en één oven. De bedoeling is dat het Monuta crematorium in 2019
in bedrijf komt. Knotwilgen werden intussen al gesnoeid langs de Meerweg.
Gebiedsconsulent(en)
In december ontvingen we bericht dat gebiedsconsulenten tot 1 januari 2018 een vast
telefoonnummer hadden. Hierna werd het
algemene
gemeente
telefoonnummer,
14072. Vanaf 1/1 werd het algemene emailadres
<Gebiedsconsulent@alkmaar.nl>.
In januari vertrok Annemiek Benjamin binnen onze wijk uit deze functie. Aan een
opvolger wordt gewerkt.
Gemeentelijk groen-/wijk onderhoud
- Op 21/11 was de bezemwagen bezig op/
rond de Bloemaertlaan om herfstbladeren te
verwijderen.

- Op 10/1 knapte een hoveniersbedrijf het
grasveld op tussen Weenix-/Porcellishof.
- Op 2/1 kwam een Stadswerk auto met drie
mannen de buurt langs om vuurwerk restanten van het oud-/nieuwjaar op te ruimen.
Hulde aan deze mannen die de achtergelaten troep van anderen opruimen. Hopelijk
wordt dit grasveldje - evenals in 2017 weer opnieuw ingezaaid.
- Ook op 2/1 was een man met handmatige
hoog snoei apparatuur takken aan het kortwieken in de wadi’s van de Bloemaertlaan.
- Op 31/1 kwam de bezemwagen langs in
de buurt om rond goten (granulaatstroken)
schoon te maken.
- Op 5/2 hielden papierprikkers (de wadi’s
in) de Bloemaertlaan schoon.
Gemeentelijke informatiegids 2017/2018
Eind 2017 deze gids - met beperkt bereik op de kop getikt in De Vleugels. Het totale
gemeentelijke apparaat ontbreekt hieraan
maar het nieuwe wordt pas duidelijk na de
gemeenteraadsverkiezingen op 21/3/2018.

Jan de Heemstraat
- Op 5/1 groef netwerkbeheerder Liander in
de noordelijke groenstrook hoek Fritz Co23
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nijntunneltje, een gat voor plaatsing van een
gasafsluiter. De vorige locatie was bij herinrichting van de straat onder de tegels van
het trottoir verdwenen.
Winkelcentrum De Hoef
- Het Alkmaars Weekblad van 13/12 meldde dat in 2017 Horlogemakers Wesselink &
Vreeker in 2017 twintig jaar gevestigd waren in het winkelcentrum.
- Op basis van recent genomen foto’s komen er enige tientallen extra parkeerplaatsen bij aan de voor-/zij-/achterkant van het
winkelcentrum, in de Judith Leysterstraat.
Groenstroken werden - deels - hiervoor

aangesproken. Ook worden straatbochten
verstevigd die kapot gereden zijn door
vrachtauto’s. Rond de westelijke zijmuur
van het flatgebouw links aan de achterkant
van het winkelcentrum, werden uit voorzorg en in opdracht van de gemeente, op het
trottoir ijzeren hekken geplaatst. Reden, de
uit de zijmuur vallende bakstenen/gesteente,
wat éérst aangepakt moet worden.
- Rond december verdween bij AH de kapotte/afgekeurde koffieautomaat. In januari
heeft een nieuw apparaat de koffie-/
theehoek verlevendigd en ontstaan er weer
gesprekken tussen klanten. Hierbij kan een
heerlijk bakje van te horen/gemalen koffiebonen, stimuleren.
- Op 21/1 werd een nachtelijke ramkraak
gepleegd bij Cameraland. Nadat de rolluiken kapot werden gereden waren op camera
beelden te zien van kostbaarheden die later
werden vermist. Daders werden aangehou-

den. Op 28/5/2015 vond bij Cameraland de
vorige nachtelijke ramkraak plaats in het
toen pas gerenoveerde winkelcentrum.
Daarvóór was een ramkraak niet eerder
voorgekomen. Omdat Cameraland blijft
doorgroeien is een groter magazijn nodig.
- Een overheid.nl e-mail dd 8/2 meldt dat
een aanvraag omgevingsvergunning werd
ingediend voor twee leegstaande winkel(s)
aan de Van Ostadelaan 256 en 258 (v/h
bezet door Tweewielercentrum). De bedoeling is dat er een verbouwing gaat plaatsvinden. Navraag bij eigenaar Segesta leverde
het volgende op: “In overleg met Makelaarskantoor Bregman zijn de verdere verhuurmogelijkheden van het pand onderzocht. Gebleken is dat ten behoeve van de
wederverhuur de indeling van het pand verbeterd moet worden. Hiervoor is het noodzakelijk een omgevingsvergunning aan te
vragen, aangezien de benodigde aanpassingen plaatsvinden aan de constructie van het
pand”.
- Zondag 4 februari werd een winkeldief
agressief tegenover winkelpersoneel, dat
hem betrapte en oppakte. De wijkagent
sprak van een ‘knappe’ aanhouding.
Honthorstlaan
Rond de kerst stond in de zuidelijke bloembak op de hoek met de Terborchlaan, een
boompje al in bloei. Een vroeg voorjaar
tijdens de winter moet de boodschap hier
zijn.
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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 zijn 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

De Vliegerstraat 3
1816KD Alkmaar
Tel: 072-515 00 00
info@pofa.nl, www.pofa.nl
Psychosomatische fysiotherapie:
Ontspanningstherapie
Ademtherapie, Psycho-educatie
Algemene fysiotherapie
Haptotherapie
Manuele therapie
(in samenwerking met
fysiotherapie Elisabeth)
Oefengroepen:
Ontspanningstherapie
Slaaptraining, Time Out
Big Move
26

Van Everdingenstraat 42
1814 HA Alkmaar
Tel: 072-520 40 70
FysiotherapieElisabeth.nl
Specialisaties: Kaaktherapie
Kinderfysiotherapie, Manueeltherapie
Mimetherapie, Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie, Dry needling
Oefengroepen: COPD - Diabetes - Parkinson- Dikke maatjes - Obesitas
Fysiotherapie Elisabeth verzorgt sinds
november 2011 de manueel therapie bij
de Pofa. Mario Faro, beëdigd manueel
therapeut, is vanuit fysiotherapie Elisabeth op donderdag aanwezig in de Pofa.
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Willem Kalfstraat
Op 20/12 werd in deze straat op het breedste deel van het trottoir een haag aangebracht. Twee Groene Buurt Kampioenen Esther Jansen en Guda Schouten - die hier
tegenover wonen, hadden het project geïnitieerd.

kantoorpand tot een schoolgebouw. De Ipabo gaat vanaf de Gabriel Metsulaan vóór
het schoolseizoen 2018/9 hier naar toe verhuizen.
Stormschade
Na de storm van 13/9/2017 volgde die van
18/1/2018. In de Bloemaertlaan waaide de
kruin van een jong boompje uit de wadi’s er
af en een schutting om op de hoek met het
Lievenshof. Voor Schelfhoutlaan 25 waaide
een boom om.

Judith Leysterstraat 12
Een overheid.nl e-mail dd 8/2 meldt de aanvraag van een omgevingsvergunning voor
verbouwing van zwembad de Badkuip in
een woning.
Riet
Rond 24/1 werd riet tijdelijk opgeslagen
westelijk van het molenaarshuis/Hoeverpad.
Het gemaaide riet was afkomstig van de aan
de overkant gelegen (omgeleide) Geestmo-

lensloot oevers die er nu kaal bijstaan.
Rubenslaan 2 - 6
Een overheid.nl e-mail van 25/1 kondigt
een verleende omgevingsvergunning aan
voor de interne verbouwing van dit lege

De Vleugels
- Evenals eind 2017 vindt hier vanaf maandagmiddag 26/2 tot en met 2/7 elke twee
weken van 14.30 - 16.00 uur, de lezingen
cyclus ‘Dag en Dauw’ plaats. Toegang is
€ 5 inclusief kopje koffie/thee. Zie Buurtagenda blz 27.
- Wegens gebrek aan animo onder bezoekers werd per 5/2 de wekelijkse maandagavond openstelling van de Brasserie, gestopt. Op suggesties voor een vervangende
avond - vrijdag avond met in de namiddag
veel bridge spelers - wordt hopelijk ingegaan. De woensdagavond is nog de enige
wekelijkse avond in het restaurant die overblijft. Hopelijk wordt hier iets tegen gedaan
om wijkbewoners ook ’s avonds elkaar te
laten ontmoeten/samen gezellig met elkaar
te eten.
- Nieuwe Starlet tijden: donderdag van 8.00
tot 8.45 uur
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Vrijheidskerk
- Voor niet in Nederland geboren vrouwen
startte op dinsdag 6/2 een vijfdaagse gratis
cursus Weerbaarheid. De cursisten komen
samen in het Alkmaar Freedom House, in
deze kerk.
- In september wordt een kathedralenreis
van een week naar Frankrijk georganiseerd.
Westrand
- Uit de Alkmaarsche Courant van 23/12
begrijpen we dat een omgevingsvergunning
aangevraagd gaat worden voor oprichting
van twee horeca gelegenheden (Febo en
Subway) in het Olympiapark. Een aankondigingsbord bevestigt dit intussen.

soons Max Mobiel, voor wijkbewoners die
moeilijk ter been zijn, een ritje te kunnen
rijden dient voor één passagier tegelijk gereserveerd te worden via telefoonnummer
06 - 193 496 21.
Respijthuis
Uit de opbrengst van de Alkmaarse Lichtjesavond ontving het Respijthuis een duo
fiets.
Eleonora Hoekstra
Susana E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>

www.gradavanwelzen.nl

- Rond De Meent Bauerfeind ligt het langs
de aanvoerwegen/parkeerplaatsen bezaaid
met afgekapte boomstammen.
- Een overheid.nl e-mail dd 8/2 geeft een
aangevraagde omgevingsvergunning aan
voor de bouw van een fietsenstalling rond
IJsbaan De Meent Bauerfeind, Terborchlaan 301, inclusief zonnepanelen.
De Hoef ZO
- De Alkmaarsche Courant van 7/12 toonde
een grote foto met onderschrift over de
vondst op 6/12 van een dode man bij een
flat op de hoek van de Van Mesdaglaan/
Bart van de Leckstraat. Zijn identiteit was
toen nog onbekend. Na onderzoek bleek dat
de man een natuurlijke dood stierf.
- Om met de eind 2017 bij ‘de Blauwe
Boom’ gearriveerde elektrische tweeper28

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

BUURTAGENDA
Maandag 26 februari, Dag & Dauw lezing Zet ‘m op (met hoeden), De Vleugels, 14.30 uur
Woensdag 28 februari, filmmiddag in de Pius X kerk, Blanckerhofweg 15, 14.00 uur
Woensdag 7 maart, (maandel. 1e woensdag) open dag, Respijthuis, v.d. Veldelaan 972, 10 uur
Woensdag 7 maart, Vleugelbingo, De Vleugels, Terborchhof 1, 14.30 uur
Zaterdagmiddag 3 maart, film <The Red Turtle>, Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2A, 13.30 uur
Zaterdagmiddag 10 maart, film <Human>, Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2A, 13.30 uur
Zaterdag 10 maart, Happy Hour, De Vleugels, Terborchhof 1, 16.00 uur
Zaterdag 10 maart, 14/4 en 12/5, Repaircafé, De Blauwe Boom, B.v.d.Leckstraat 1, 13.00 uur
Zondag 11 maart, gratis workshop met principes voedselbos (zoog)dieren/vogels incl. aanleg,
Natuurcentrum Heukelshof, Terborchlaan 201/Egmonderhout, koffie/thee, 14 - 16 uur
Maandag 12 maart, Dag & Dauw lezing/Regionaal Archief/ontstaan de Hoef, De Vleugels, 14.30
Dinsdagmorgen 13 maart, HVA-lezing Hofjes in Alkmaar & Cornelis Drebbel, Bij de Bron,
Willem Buytewechstraat 2, 10.00 uur
Zaterdagmiddag 17 maart, inspiratiemiddag Compassie vanuit verschillende kanten belicht,
Apostolische Genootschap, Picassolaan 20, 13.30 uur
Zondag 18 maart, film ‘Captain Fantastic’, de Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 14.00 uur
Zondag 18 maart, optreden JozzJazz, De Vleugels, Terborchhof 1, 14.30 uur
Dinsdag 20 maart, kledingverkoop Fashion Plus, De Vleugels/Brasserie, 14.00 uur
Dinsdag 20 maart, Algemene Leden Vergadering De Geestmolen, 19.30 uur, Kerk, Jan de Heemstraat 10, 21.00 uur spreker Regionaal Archief : Ontstaan van de wijk, ook voor niet leden.
Woensdag 21 maart, stemmen voor Gemeenteraadsverkiezingen 2018 + referendum Sleepwet
Zondag 25 maart, De wijk op reis/Toscane, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 14 uur
Maandag 26 maart, Dag & Dauw lezing/Abdij van Egmond, De Vleugels, 14.30 uur
Woensdag 28 maart, filmmiddag in de Pius X kerk, Blanckerhofweg 15, 14.00 uur
Donderdag 29 maart, 26/4 en 31/5 Vleugel-/Wijkbingo, De Vleugels, Terborchhof 1, 14.30 uur
Zondag 8 april, film ‘Paterson’, de Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 14.00 uur
Maandag 9 april, Dag en Dauw lezing/Facebook voor beginners, De Vleugels, 14.30 uur
Zaterdag 21 april, Leerhuis Schilderijen van Pieter Breughel sr, evtl. hele dag, Vrijheidskerk,
resp. 10.30 uur en 13.30 uur
Zaterdag 21 april, gratis info aanleg in eigen tuin voedselbos (zoog)dieren/vogels ‘Ondergronds
gezwam’, Natuurcentrum Heukelshof, Terborchlaan 201, Egmonderhout, 10.00 uur.
Zondag 22 april, vervolg ‘Ondergronds gezwam’/Egmonderhout, Natuurcentrum Heukelshof/
Terborchlaan 201, vanaf 10 uur.
Maandag 23 april, Dag & Dauw lezing/trio Laterna Magica (verhalen/muziek), De Vleugels,
14.30 uur
Woensdag 25 april, filmmiddag in de Pius X kerk, Blanckerhofweg 15, 14.00 uur
Zaterdag 28 april, bij voldoende belangstelling dagexcursie Museum Schone Kunsten/Brussel,
schilderijen Pieter Breughel sr, te organiseren door de Vrijheidskerk.
Maandag 7 mei, Dag & Dauw lezing/Bevrijdingsdag door Gerrit Valk, De Vleugels, 14.30 uur
Zondag 13 mei (moederdag) gratis excursie park Egmonderhout door Vogelwerkgroep, Heukelshof/Terborchlaan 201, moeders gratis thee, 13.30 uur
Zondag 13 mei, film ‘Three colours: blue’, de Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 14.00 uur
Donderdag 24 mei, ecologische encycliek van paus Franciscus, Vrijheidskerk, 20.00 uur
Woensdag 30 mei, filmmiddag in de Pius X kerk, Blanckerhofweg 15, 14.00 uur
Maandag 4 juni, Dag & Dauw lezing/workshop Beeldend werken, De Vleugels, 14.30 uur
Augustus, gedurende 6 morgens Zomerschool, mystieke teksten, Vrijheidskerk, 10 - 12 uur
Donderdag 17 mei t/m 21 juni Apple iPas (13.00 tot 15.00 uur) en Samsung Tablet (10.00 tot
12.00 uur) Evean in De Alkenhorst, zes lessen voor € 49.50, info: 088-383 20 00
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Verdere activiteiten in Zorgcirkel De
Vleugels

Activiteiten
in Zorgcirkel/
De Vleugels
Dag & Dauw-project weer in De Vleugels

D

ag & Dauw bestaat dit seizoen uit
negen culturele middagen in De Vleugels. De eerste middag is maandag 26 februari.
In samenwerking met Artiance, de Bibliotheek en de gemeente Alkmaar gaan wij
deze culturele middagen voor iedereen vanaf 55 jaar organiseren op de maandag 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 krijgt u ruim tevoren in uw brievenbus. Als dat niet zo is, kunt u er één bij
De Vleugels ophalen.

- Woensdag 7 maart, woensdag 21 maart:
Vleugelbingo om 14:30 (1e ronde gratis, 2e
ronde € 1, 3e ronde € 1, exclusief consumpties)
- Zaterdag 10 maart: Happy Hour tussen
16.00 en 17.30 uur (alle consumpties € 1)
- Zondag 18 maart: optreden JozzJazz van
om 14.30 uur (entree € 5 exclusief consumpties)
- Dinsdag 20 maart: kledingverkoop Fashion Plus vanaf 14.00 uur in de Brasserie
- Donderdag 29 maart: Wijkbingo in De
Vleugels om 14:30 uur (entree: € 3 exclusief consumpties)
Gertruud Bakker
activiteitencoördinator
Zorgcirkel/De Vleugels
tel.: 06-124 716 38

HAARSTUDIO DE HOEF
Terborchlaan 2 1816 LD
1 x Wassen knippen model drogen 24,50
3 x Wassen knippen model drogen 58,- (19,33 per keer).
6 x Wassen knippen model drogen 108,-(18,- per keer).
Abonnement is onbeperkt geldig.

Voor meer informatie bel 072-5120710
Of kijk op www.haarstudiodehoef.nl
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De wijk op reis in
De Alkenhorst
In Huis van de Wijk De Alkenhorst in
De Hoef worden elke twee maanden verhalen verteld aan de hand van kwaliteit
foto's. Het Wijksteunpunt wil hiermee
een gelegenheid creëren voor wijkbewoners van Alkmaar West om hun foto's/
films aan een groter publiek te laten zien
ter informatie en inspiratie.

Z

ondag 25 maart zijn bezoekers weer
welkom van 14.00 tot 16.00 uur voor
een inspirerende presentatie. Fotograaf
Martien de Bruijn nam in het najaar van
2017 deel aan een 15-daagse vlieg-busreis
naar Toscane in Italië en maakte prachtige
foto’s onderweg.
Toscane is befaamd om haar glooiende heuvellandschap met verrukkelijke stadjes vol
met cultuur en historie. Maar Toscane heeft
ook een heerlijke kust met een aantal zeer
levendige en aangename badplaatsen op
korte afstand van al die prachtige stadjes.
Een van die plaatsen is het kuststadje Marina di Massa. Hier verbleven we vijftien
dagen, waarvan acht dagen met excursies en
de laatste zeven dagen als strandvakantie.
Dagelijks gingen we met de groep op stap,
bijvoorbeeld naar het oude San Gimignano
en Volterra, vestingstadje Vinci de geboorteplaats van Leonardo da Vinci en Pistoia.
Ook het ommuurde stadje Lucca, Pisa met
de wereldberoemde scheve toren en volgens
vele wereldreizigers de mooiste stad ter
wereld: Florence.
Het hoogtepunt van de reis was Cinque
Terre, een schitterend, rotsachtig kustgebied
waar vijf dorpjes zich vastklampen aan een
aantal enorm hoge kliffen, waar we heen
met de trein en terug met de boot reisden.
Tijdens de ‘strandvakantie’ verkenden we
de omgeving verder en herhaalde sommige

excursies. Dit alles met bijna dagelijks zonnig zomerweer.
Wie weet ontmoeten wij elkaar op zondag
25 maart
Toegang € 2,50 (inclusief koffie/thee),
14.00 tot 16.00 uur
Schelfhoutlaan 4, De Hoef, Alkmaar
Info: <voorzitter@dealkenhorst.nl>
Fotografen gevraagd voor 25/5, 30/9 en
25/11
Martien de Bruijn

Klaar mee – Loop mee

Ook in het voorjaar 2018
Maandag 9.30 uur, Dinsdag 19.00 uur
Zaterdag 10.00 uur, vanuit De Alkenhorst
www.klaar-mee-loop-mee.nl
Jolanda0809@hotmail.com
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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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Nieuws van
De Driemaster

Nicolaas Beets
Locatie de Hoef;
méér dan een school
Zoals u weet proberen we, net als alle
andere scholen, onze kinderen een leerzame, fijne en veilige tijd te geven op
school. Maar daarnaast is het ook onze
ambitie om méér te zijn dan alleen een
schoolgebouw.

W

ij zien onze locatie in De Hoef graag
als een centrum in de wijk. Daarom
proberen we ook externe partijen binnen
onze schoolmuren te krijgen.
Vanaf februari is het weer mogelijk om logopedie te krijgen binnen de schoolmuren.
Op dinsdag en donderdag zal logopediste
Renate Porck, verbonden aan de praktijk
van Manôn van de Kerkhof, kinderen ondersteuning geven op het gebied van spraak
en taal. Iedere vrijdagochtend heeft Melanie
Wanders als maatschappelijk werker van
8.30 uur tot 9.30 uur inloopspreekuur. Ook
wordt er twee keer per week Nederlandse
les voor volwassenen gegeven binnen onze
school en is er één keer in de zes weken een
opvoedspreekuur.

De SAKS (samen katholieke scholen) bestaat 135 jaar! Reden voor een feestje! Samen met de Grote kerk in Alkmaar die dit
jaar 500 jaar bestaat.
In de Driemaster hier in de wijk, werden
honderden kinderen getrakteerd op een geweldige voorstelling van Dirk Scheele.
Bianca Boerlage

Natuurlijk is onze kerntaak lesgeven, dat zal
het ook altijd blijven. Maar daarnaast willen
we maatschappelijk betrokken zijn voor
kinderen én volwassenen in De Hoef. Wilt u
meer informatie over bovenstaande, of een
rondleiding afspreken voor uw kind? U kunt
ons bellen op 072-511 17 94 of mailen naar
<directienicolaasbeets@
ronduitonderwijs.nl>
U bent van harte welkom!
Jubbe de Groot
Locatieleider De Hoef
Februari 2018
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Hofjes in historisch
Alkmaar
Wat als mantelzorger ruimte voor ontspanning nodig heeft......Het Respijthuis
Alkmaar kan tijdelijk uw zorgtaken
overnemen.

H

et Respijthuis in Alkmaar is een heerlijk, kleinschalig logeeradres voor
chronisch zieken, bedoeld om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. Een mooie kans
om even op adem te komen en de balans te
hervinden.
Ruim vijf en zestig vrijwilligers zorgen
ervoor dat de gasten in de watten worden
gelegd en met de best mogelijke zorg, toezicht en begeleiding worden omringd. Dat
is een geruststellende gedachte als u de zorg
tijdelijk uit handen geeft. De persoonlijke
zorg wordt door thuiszorg de zorgcirkel
verzorgd.
De logeerperiodes zijn flexibel: van een
dagdeel tot enkele weken aansterken na een
ziekenhuisopname.
Mensen kunnen er particulier verblijven of
met een Wmo, WLZ-of Pgb-indicatie.
Even op adem komen zonder een schuldgevoel te hebben en wilt u een keertje binnenkijken? Elke eerste woensdag van de maand
is er een open inloopochtend van 10.00 tot
12.00 uur.
Meer informatie:
<www.respijthuis-alkmaar.nl>
Voor vragen over de planning of indicatie
mag u contact opnemen met de Zorgbemiddeling Westerhout op nr. 072-5185563

Op dinsdagochtend 13 maart zal één van
onze stadsgidsen in Alkmaar, Paul Silvius een presentatie houden over de hofjes
in Alkmaar.

A

lkmaar is de vierde hofjesstad van
Holland. Paul zal u vertellen over de
oorsprong van hofjes. Zowel niet meer bestaande alsnog aanwezige hofjes zullen de
revue passeren. En het zal u verbazen, hoeveel rust er te vinden is in de hofjestuinen
midden in de drukke stad.
Wist u, dat we nog hofjes hebben met een
regentencollege!
Op verzoek zal hij ook wat vertellen over
een bewoner van een huis, dat later een
hofje is geworden. Een beroemde Alkmaarder!
Alles zeker de moeite waard om deze themaochtend te bezoeken.
Iedereen is van 10.00 – 12.00 hartelijk welkom bij deze presentatie in het gebouw ‘Bij
de Bron’, Willem Buytewechstraat 2 (De
Hoef-achter winkelcentrum) Alkmaar.
De toegang is gratis. Voor info bel 06-403
605 46.
Gerrit Baan

Petra Oxfoort
Coördinator Respijthuis Alkmaar
Van de Veldelaan 972, Alkmaar
072-512 66 65
<info@respijthuis-alkmaar.nl>
Februari 2018
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Voedsel en Gezondheid bij Centrum
Natuur Instituut
‘De Heukelshof’
Voedselbos in de praktijk
Op zondag 11 maart wordt een start gemaakt met de aanleg van een voedselbos in
het park de Egmonderhout. Met de aanplant
van struiken en planten, zoals Lijsterbes en
Boswilg, zorgen we voor een leefomgeving
waar insecten, vogels en zoogdieren méér
voedsel uit de natuur kunnen halen. Deelname aan deze workshop is gratis
en duurt op 11 maart van 14.00 tot 16.00
uur. De koffie en thee staan vanaf 13.30 uur
klaar. Samen maken we de Egmonderhout
weer een stukje mooier! Aanmelden via
<voedselbos@natuurinstituut.nl>

Ondergronds Gezwam
Op zaterdag 21 en zondag 22 april informeert Marc Siepman van 10.00 tot 16.00
uur alle inwoners van De Hoef die een
voedselbos wil opzetten. Tijdens zijn
(gratis) cursus ‘Ondergronds Gezwam’
vertelt hij in ons Natuurcentrum Heukelshof over de gezondheid van het bodemleven. Hij bespreekt problemen, zoals: erosie,
biodiversiteitsverlies, ziektes, plagen en
droogtegevoeligheid van eenjarige planten. De cursus duurt twee dagen, maar het
is ook mogelijk om slechts één dag bij te
wonen. De koffie en thee staan vanaf 9.30
uur klaar. Potluck lunch wordt om 13.00
uur gehouden. Aanmelden via
<gezwam@natuurinstituut.nl>
Voedsel en Vogels
Op zondag 13 mei geeft de Vogelwerkgroep een gratis excursie door park de Eg-

monderhout. Een spannende zoektocht naar
onder andere: ijsvogelwanden en vis,
spechtensmidse en hazelnoten, roodborstjes
en wormen. Tijdens de excursie zijn verrekijkers gratis in bruikleen. U bent welkom
vanaf 13.30 uur. We starten om 14.00 uur
bij Centrum Natuur Instituut aan de Terborchlaan 201 te Alkmaar. Om 15.30 uur
eindigt de excursie weer bij het Natuurcentrum ‘De Heukelshof’ . Daar is voor alle
‘moeders’ uit De Hoef gratis koffie of thee.
Het is tenslotte moederdag. Aanmelden niet
nodig.
Anton van Riel
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Nieuws van de
Vrijheidskerk

Nieuws van dnoDoen

In de Vrijheidskerk is altijd wat te doen.
Als u dit leest ligt de Carnaval weer achter ons. Aansluitend hierop is er dan de
veertigdagentijd tot Pasen.

I

edere woensdagavond van 18.00 - 19.00
uur bent u welkom. We beginnen dan
met een korte Vesper in de kerkzaal gevolgd door een sobere maaltijd. Het thema
is deze keer ‘Onvoorwaardelijke Liefde’ en
staan we stil bij moeders, vaders, grootouders in Oeganda. Door hun inzet krijgen
kinderen nieuwe hoop en kracht.
Goede Vrijdag 30 maart is er om 19.30 uur
een dienst waarin de zanggroep onder leiding van Bert Rootmensen een Passie zingt.
Zaterdag in de Paasnacht is er een dienst
om 21.00 uur, waarna de jongeren de nacht
doorwaken tot op zondagmorgen het licht
van Pasen doorbreekt. Om 10 uur welkom.
Soli Deo Gloria doet dan volop mee in de
feestvreugde.
Ook dit jaar is er weer een Zomerschool
onder leiding van ds. Nielspeter Jans op
maandag en donderdagen 13, 16, 20, 23, 27
en 30 augustus van 10.00 - 12.00 uur. U
kunt zich opgeven via de mail:
<jansponne@hetnet.nl> of 072-515 76 25.
De ecologische encycliek van paus Franciscus. Een lezing van drs. Tom Kroon is donderdag 24 mei van 20.00 - 22.00 uur. Opgave bij Hannie Ulrich 072-512 05 52. Tenslotte twee filmmiddagen op zaterdag 3
maart om 13.30 uur ‘The Red Turtle’ (2016) en op 10 maart 13.00
‘Human’ (vanwege de lengte zijn er twee
pauzes). Opgave ook bij Hannie Ulrich 072512 05 52. U bent van harte welkom.
Joke van den Bos

Verruimde openingstijden en warme
maaltijd bij Nachtopvang dnoDoen Alkmaar

D

e Nachtopvang Alkmaar van dnoDoen
gaat op voorstel van het gemeentebestuur, gedurende de wintermaanden vanaf
donderdag 21 december 2017 tot en met
woensdag 28 februari 2018 twee uur eerder
open.
In deze periode is de Nachtopvang geopend
van 19:00 uur ’s avonds tot 9:00 uur ’s
morgens.
Om 19:30 uur serveert dnoDoen een eenvoudige warme maaltijd. De Nachtopvang
aan de Jan de Heemstraat 7 is voor mensen
die een zwervend bestaan leiden in de regio
Noord-Kennemerland Alkmaar).
dnoDoen hoopt dat met het verruimen van
de openingstijden en het bieden van een
warme plek, voorkomen kan worden dat
mensen in de kou in de buitenlucht moeten
overnachten.
dnoDoen is werkzaam op het terrein van
maatschappelijke opvang in de regio’s
Noord-Kennemerland, West-Friesland, Kop
van Noord-Holland en Zaanstreek. Meer
informatie over dnoDoen en de Nachtopvang vindt u op <www.dnoDoen.nl>.
José Schouten
Adviseur Communicatie dnoDoen

Dames en heren
Ondernemers,
Wilt u ook adverteren in ons buurtblad?
U kunt contact opnemen met
Martien de Bruijn, tel: 072-511 35 40,
Honthorstlaan 262, 1816 TK Alkmaar,
<voorzitter@geestmolen.nl>
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Groepsexposities in
De Alkenhorst

Restaurant
met een missie

Aan de Schelfhoutlaan 4 in het huis van
de wijk de Alkenhorst zijn tot 1 april
twee groepsexposities te bewonderen.
Kunstcollectief Samen Sterk is een groep
van ongeveer 20 kunstenaars, al dan niet
met een psychiatrische achtergrond.

Wie in Alkmaar uit de trein stapt en trek
heeft in koffie of lunch doet er goed aan
de overkant van de straat bij ‘Stoer’ naar
binnen te stappen. Een restaurant met
een missie, is op de eenvoudige, doch
smaakvol ontworpen menukaart te lezen.

V

orig jaar is de groep naar de overzichtstentoonstelling van “de Stijl” in
het Gemeentemuseum in Den Haag geweest waar onder andere Piet Mondriaan
hangt. Dit inspireerde hen om met hun eigen stijl en visie een ’Mondriaan’ schilderij
te maken. Deze doeken zijn te zien in de
zalen van de Alkenhorst.
In
hetzelfde
wijkcentrum
maar dan in de
kantoren
van
WonenPlus Alkmaar is een tentoonstelling van
Fotogroep ‘De
Waag/De Horn’.
Een zeer gedreven groep fotografen die graag
bij elkaar komt voor advies en uitwisseling.
Zij vinden het leuk om ook buiten de huiselijke kring hun foto’s te laten zien. Eén van
de fotografen is Frans den Nijs die ook
WonenPlus vrijwilliger is en veel klusjes
bij mensen thuis doet. U bent van harte
welkom deze prachtige foto’s met een diversiteit aan onderwerpen te bezichtigen.
Openingstijden WonenPlus: maandag tot
en met vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 16.00 uur. Kijk ook op
<www.wonenplus-alkmaar.nl>
of
<www.dealkenhorst.nl>
Inge Zoet
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‘Stoer’ is sinds juli 2017 gevestigd in een
sfeervol pand op de hoek van de Stationsweg en de Spoorstraat, met uitzicht op het
oude station, bovenlichtjes van weleer en
stoere neonletters aan de muur. Je voelt je
direct thuis.
‘Stoer’ is een leerwerk restaurant. Jongeren
die hun weg in de maatschappij nog niet
hebben gevonden, op wat voor manier dan
ook, worden door Lotte Mol begeleidt en
aangesproken op hun talenten en kwaliteiten.
Dat de missie meer is dan het begeleiden en
opleiden van deze jongeren, blijkt onder
andere uit de inrichting van het restaurant.
95 procent van de inrichting is hergebruikt.
Ze zijn zuinig op de toekomst. Bijdragen
aan een mooiere wereld. Dat klinkt misschien ambitieus, maar die ambitie wordt
hier bij ‘Stoer’ volledig waar gemaakt, bijvoorbeeld door al het afval te scheiden en
zelf te composteren.
Bijvoorbeeld door groenten en kruiden uit
eigen tuin te gebruiken. Seizoensgebonden,
verse en eerlijke producten. Dat is nogal
een missie!
Nieuwsgierig? Restaurant ‘Stoer’ vindt je
aan de Stationsweg 78f, 1815CD Alkmaar,
recht tegenover het oude stationsgebouw.
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Daan Baars
<www.restaurantstoer.nl>
<www.facebook.com/LWRSTOER>

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.
Max Mobiel: reserveren rit: 06-193 496 21

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: James Wattstraat, 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: donderdag 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: tel. 14072
<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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