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Beste buurtbewoners
'Geestmolen'

van

De

Hoef

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. Andere zaken zoals koffie- en chipzakken, die vaak maar een superdun laagje
aluminium bevatten werden nooit aangenomen. Wat overblijft zijn theelichtjes, afsluitingen van toetjes en margarinekuipjes,
zilverpapier, aluminium ‘blikjes’ van bier
en soft drinks en braadbakken. Wel droog
en schoon en zo plat mogelijk aan te leveren. Alle spaarders, bekend en onbekend,
van harte bedankt.
Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van Buurtoverleg De Hoef
'Geestmolen' organiseert met hulp van onze werkgroep De Feestmolen voor de zesde
keer een Nieuwjaarsreceptie. Dit evenement vindt weer plaats in het huis van de
wijk De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4 op
zondag 13 januari van 15.00 tot 17.00 uur.
Alle buurtbewoners uit het distributiegebied zijn uitgenodigd, dus niet alleen de
leden van het Buurtoverleg en haar begunstigers. Hapjes worden geserveerd door
onze eigen Feestmolen vrijwilligers en

drankjes door de gastvrouwen en gastheren
van De Alkenhorst. Om het geheel nog aantrekkelijker te maken hebben we weer de
‘swinging’ viermans jazzformatie ingehuurd genaamd: ‘Just Jazz’, evenals afgelopen jaren. Deze band begint zo'n beetje ons
huisorkest te worden, ook door de positieve
reacties van de wijkbewoners. Dit alles is
mede mogelijk gemaakt door een subsidie
van de Bewoners Initiatieven van wijk
West. We rekenen er op velen van u die
zondag te ontmoeten.
Huis van de wijk De Alkenhorst
- Wijksteunpunt De Alkenhorst aan de
Schelfhoutlaan 4 is elke werkdag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van
13.30 tot 16.30 uur. Er staat altijd een vrijwilliger klaar om u te helpen. Elke morgen
en middag zijn activiteiten gepland. Ook
voor feestjes is het wijksteunpunt zeer geschikt. Verschillende wijkbewoners hebben
er al hun verjaardag gevierd.

- De volgende ‘De wijk op reis’ vindt plaats
op zondagmiddag 25 november van 14.00
tot 16.30 uur. ‘Toscane revisited’ zal nieuwe wijken en steden tonen van deze prachtige streek.
- Koken in De Alkenhorst: Elke tweede en
vierde woensdag van de maand komen
buurtbewoners samen om te koken en ver6
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volgens lekker te eten. Koken is natuurlijk
niet verplicht maar wel leuk. De kosten
bedragen € 5,00 per persoon en het menu
wordt in overleg bepaald. Voor meer informatie en opgave bekijk de website of bel /
mail via: 072-303 00 90
<info@dealkenhorst.nl>
Bewoners Initiatieven
Al enige jaren stelt de gemeente aan ieder
van de tien Regiegroepen in Alkmaar zo'n
€ 21.000 beschikbaar om ideeën van bewoners te realiseren die ten goede komen aan
de leefbaarheid van de wijk of de saamhorigheid bevorderen. In de wijk Alkmaar
West is de regiegroep samengesteld uit de
voorzitters van de acht wijkverenigingen. In
onze wijk heeft de regiegroep betaald voor
de kosten van de viering van ons twintigjarig bestaan, de twee informatieborden bij de
speeltuinen, de vissteiger aan de Hoevervaart achter Hoeverzicht en de mal voor het
maken van het moeder en kind beeldje bij
de speeltuin aan de Honthorstlaan. Ook
voor pannaveldjes bij de Willem Hedastraat
en op het schoolplein van De Driemaster
werd gezorgd.
Nu worden de meeste projecten aangevraagd door bestuursleden en vrijwilligers
van de verschillende wijkverenigingen,
terwijl het toch echt de bedoeling is dat
iedere wijkbewoner dit kan doen. Meer
informatie over Bewoners Initiatieven kunt
u vinden op <www.alkmaar.nl/wijken> of
vraag het mij als lid van de Regiegroep
West. Een recent initiatief in onze wijk is
de aanvraag voor een Buurtfiets. Meer hierover op bladzijde 31.
Verder wens ik alle lezers een gezellige
Sinterklaasfeest, fijne Kerstdagen en een
voorspoedig begin van 2019 toe .... want
we zien elkaar toch op 13 januari tijdens de
Nieuwjaarsreceptie?
Martien de Bruijn
voorzitter

Het Heem
in het nieuws
In de vorige Geestmolen is twintig jaar
geschiedenis van Het Heem beschreven.
De afgelopen maanden is Het Heem volop
in het nieuws geweest. Circa tien artikelen zijn verschenen in de Alkmaarsche
Courant en NH Nieuws. Bij laatstgenoemde is ook een videoreportage over
de overlast.
Geschiedenis
Ondanks 1200 bezwaren vanuit de buurt
heeft de politiek Het Heem doorgezet. Het
Heem zou tijdelijk op het industrieterrein
komen en na vijf jaar verdwijnen als er woningen zouden komen. Dit omdat een voorziening als Het Heem niet past in een kinderrijke nieuwbouwwijk. Na vijf jaar was
Het Heem er nog. In 2006 is door de wethouder en de directie van Het Heem, dnoDoen, schriftelijk verzekerd dat Het Heem
uiterlijk in 2008 uit de wijk weg zou zijn.
Mede op basis van dat schrijven hebben
omwonenden hun nieuwbouwhuizen gekocht.
Maatschappelijk probleem
Het Buurtoverleg is altijd duidelijk geweest
in haar standpunt: een opvangvoorziening
als Het Heem is noodzakelijk en dient een
goed doel maar past niet in een kinderrijke
omgeving. Het Heem moet verplaatst worden zoals afgesproken is, zodat er maatschappelijk aandacht besteed kan worden
aan de opvang en begeleiding van de personen die de toegang geweigerd worden tot
Het Heem.
Overlast
Vanaf het begin van de komst van Het
Heem was er overlast van zwervers, drugsen drankverslaafden in de buurt. Het Heem
laat geen ‘cliënten’ toe die niet of slecht
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aanspreekbaar zijn op hun gedrag en door
de aanzuigende werking is er vaak een tekort aan bedden. Gevolg is schreeuwende
verslaafden en daklozen in de wijk, slapen
op bankjes en in de struiken, toiletteren in
openbare ruimten, ongewenst aanspreken
van passanten et cetera.
In het nieuws
Het Heem bestaat al twintig jaar en ligt
reeds meer dan vijftien jaar midden in een
kinderrijke woonwijk. Ondanks alle maatregelen is de overlast gebleven. Aanleiding
van de vernieuwde discussie was een tweet
van de wijkagent: In korte tijd meerdere
meldingen van overlast door zwervers.
Hierover in contact met gemeente en de
opvang gegaan’. De tweet werd gevolgd
door artikelen in de media zoals ‘De Hoef
zucht onder overlast van zwervers’, ‘Alarm
over opvang’, ‘Overlast daklozen door beddentekort in nachtopvang’ en
‘Omwonenden nachtopvang Alkmaar zijn
overlast daklozen zat’.
Zie ook de reportage van NH nieuws:
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/230303/
Omwonenden-nachtopvang-Alkmaar-zijnoverlast-daklozen-zat-De-maat-is-vol
Motie
De VVD zag haar kans schoon om de zaak
nogmaals onder de aandacht te brengen van
de politiek en heeft op 18/10/2018 een motie ingediend. In deze breed gesteunde motie is aangegeven dat uiterlijk 2020 een
oplossing voor Het Heem komt door ‘een
andere locatie’. De VVD geeft aan dat Het
Heem verhuist, zoals afgesproken is met de
buurt.

sluiting van Het Heem. Er wordt gedacht
aan uitbreiding van de opvang ter plaatse al
dan niet in combinatie met opvang van dakloze gezinnen in andere wijken. In 2019
komt een ‘brede visie’ op alle opvangvormen in Alkmaar. Wethouder Van Zon geeft
aan in de Alkmaarse Courant van 2/11/2018
dat met betrekking tot Het Heem al maatregelen genomen zijn: er is meer politietoezicht, er zijn gebiedsverboden, er is een
betere doorstroming van verwarde personen
naar de juiste zorginstelling en de openingstijden zijn verlengd waardoor de overlast nu
nihil is. De boodschap lijkt dat Het Heem
gewoon kan blijven.
Wel of geen sluiting?
Omwonden merken nauwelijks verschil in
overlast na de genomen maatregelen. De
overlast fluctueert en alle eerdere maatregelen bleken op termijn niet effectief. Voorstellen zoals de opvang te verhuizen naar de
leegstaande asielopvang vinden geen steun.
De gemeente geeft aan te ‘kijken’ of ‘een
nieuwe opvanglocatie als oplossing mogelijk is’. Dit geeft alle ruimte om Het Heem
open te houden. Het zou fijn zijn als dit
probleem na twintig jaar opgelost zou worden door verplaatsing van de nachtopvang
zoals afgesproken is. Onze buurt heeft lang
genoeg overlast gehad.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>

Welke overlast?
De gemeente is van mening dat de overlast
die sommige wijkbewoners ervaren te wijten is aan de kleine capaciteit van Het
Heem. Het college leest ‘een andere locatie’ als mogelijkheid voor uitbereiding met
een dependance of tweede locatie, niet als
8
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Onderwijs Huisvestingsproject (Obs)
Na de vorige Geestmolen over het lege
Ipabo pand aan de Gabriel Metsulaan,
vroeg de redactie naar de vorderingen
van de toekomstige/gezamenlijke basis
onderwijs campus, te bouwen aan de Judith Leysterstraat. De gemeente reageerde met de volgende e-mail van
24/10/2018:

G

oed dat u weer eens informeert naar de
stand van zaken.
Omdat het college van B&W de begroting
voor komende jaren vastgesteld heeft (die
wordt besproken in de gemeenteraad in

de gemeenteraad zal de selectie plaatsvinden, hopelijk voor eind van dit jaar. Daarna
zal de architect beginnen met ontwerpen.
2) Zoals u uit bovenstaande begrijpt lopen
we enige vertraging op. De planning wordt
krap maar we streven nog naar start van de
bouw na de zomer van 2019.
3) Eerste activiteit is inderdaad de verhuizing van de kinderopvang en de Beets III
naar de Gabriel Metsulaan. Dat gebeurt bij
voorkeur natuurlijk niet midden in een
schooljaar, dus de bedoeling is nog om het
nieuwe schooljaar 2019/2020 in de tijdelijk
locatie te starten (augustus 2019). Tweede
stap is dan de sloop van de opstallen aan de
Judith Leijsterstraat.
4) Er zijn nog geen plannen voor de toekomst van de locatie Gabriel Metsulaan. Dit
traject moet nog opgestart worden. Vriendelijke groeten
Agnes Müller
mevr. ir. A. Müller
beleidsadviseur onderwijshuisvesting
Unit Vastgoed
Gemeente Alkmaar

november - 22/11 - en dan neemt de gemeenteraad daarover een definitief besluit)
zijn in de krant enkele onderwerpen benoemd waarover iets in die Begroting staat.
Dat betreft onder andere het onderwijshuisvestingsproject in De Hoef. Daarvoor wordt
extra geld gevraagd.
1) Omdat het extra geld echt nodig is om
het project te kunnen realiseren is de selectie van een architect nog even opgeschoven,
totdat er zekerheid is over het beschikbare
budget. Alle architecten die belangstelling
getoond hebben voor het project wilden wel
graag weten met welk budget ze aan het
werk moeten. Er is dus nog geen enkele
tekening beschikbaar. Na het besluit door
November 2018
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Supermarktsetting in
Week Eenzaamheid
Tijdens de landelijke week tegen de eenzaamheid van 27 september t/m 6 oktober 2018, gonsde het van de activiteiten
in de wijk. Twee evenementen vonden
plaats in de Albert Heijn-supermarkt/
winkelcentrum De Hoef, respectievelijk
in samenwerking met Wonen Plus Alkmaar (WPA) en de Alkenhorst.
Koffietafel
Op vrijdag morgen 28 september stroomt
het rond de koffietafel aardig vol. Regelmatig stoppen nieuwsgierige klanten bij de
feestelijke opgetuigde tafel met gevulde
WonenPlus Alkmaar brochure standaards,
losse folders van De Alkenhorst, de Blauwe
Boom,
het
Alkmaars
Nieuwsblad/
Stadskrant, lekkers voor bij de koffie en
een bos bloemen voor WPA. Bedrijfsleider
Niels Kaandorp legt geïnteresseerde klanten uit dat vanaf heden - dus over de landelijke week heen getild - de koffietafel ook
als informatie netwerk kan gaan dienen te
combineren met het in contact komen van
andere wijkbewoners, voor klanten die daar
behoefte aan hebben. Een oudere man komt
naar hem toe met een fles alcohol en vertelt
trots dat de inhoud gebruikt gaat worden als
slaapmutsje. Informatiestromen kunnen dus
een verrassende wending nemen.

WonenPlus Alkmaar consulente Daniella
IJsveld - in aanwezigheid van drie vrijwilligsters - vult aan dat wekelijks op verschillende dagdelen vrijwilligers aanwezig zullen zijn rond de koffietafel met het op gang
brengen van gesprekken/informatie verstrekking en verwijzing naar andere instanties. Opgevouwen WPA- tasjes liggen klaar
voor bezoekers om het initiatief mee te
benadrukken. Het doel is om eenzaamheid
te verminderen en iedereen zoveel mogelijk
mee te laten doen. Dit betekent dat op dinsdag- en vrijdagmorgen van 10.00 - 12.00
uur, WPA vrijwilligers hier voor u klaar
staan tijdens een kopje.
Wijklunch
Dinsdag 2 oktober volgt de senioren wijklunch in het bredere middenpad, dus in het
verlengde van de koffietafel. Een paar verkooptafels zijn opzij geschoven om een

persoonlijke sfeer te scheppen rond vier
tafeltjes zodat vijf en twintig wijkbewoners
er gezellig met elkaar kunnen lunchen aan
overladen tafels. In een toespraak memoreert de bedrijfsleider dat het al de derde
wijklunch is - begonnen in 2017 - dus werd
er intussen ervaring opgebouwd en is een
en ander gerealiseerd in samenwerking met
De Alkenhorst, waarvan vrijwilligers rondlopen om het niemand aan iets te laten ontbreken. Halverwege schuift een ouder
10
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Van de
Wijkagent West
Mijn naam is Bert Been. Ik ben 57 jaar
en ben mijn loopbaan bij de politie begonnen in 1978 in Haarlem en heb daar
tot het jaar 2000 gewerkt, waarna ik in
Alkmaar ben gaan werken.

S

Turks echtpaar ergens aan voor een bakje,
aan hun toch zo vertrouwde koffietafel.
Tijdens de lunch worden de gasten beziggehouden. Omdat het regent en tekenaar Kees
Oosterbaan die ook wensen vervult, buiten
in het winkelcentrum zou komen te staan
om voorbijgangers te amuseren met zijn
persoonlijke aanpak, is hij uitgenodigd voor
deze overdekte wijklunch. Hij komt langs
de tafels en informeert of er nog - te creëren
- wensen zijn waarbij zijn tekeningen later
mee naar huis kunnen worden genomen.

inds 2002 ben ik werkzaam als wijkagent en heb in Alkmaar in diverse
wijken gewerkt. Met ingang van oktober
2018 ben ik begonnen in de wijk West,
waar De Hoef en de Bergermeer onder vallen. Ik heb hier enorm veel zin in!
Iedere dinsdag van 14.00 tot 14.30 uur
houd ik spreekuur in het gebouw aan de
Honthorstlaan te Alkmaar, gelegen op de
hoek met de Terborchlaan 436.
Daarnaast ben ik te bereiken via mijn email.
Deze luidt:
<bert.been@politie.nl> of via 0900-8844.
Naast het spreekuur kunt u mij ook voor
een persoonlijk gesprek benaderen bij u
thuis. Met vriendelijke groet,
Bert Been

DJ Bart Jan heeft geluidsapparatuur opgesteld en draait er vrolijk op los met aangename muziek uit diverse periodes, on- en
vervlogen tijden, waarbij ook het systeem
‘u vraagt en wij draaien’ wordt gehanteerd.
Hij kondigt aan ook morgenmiddag in de
Alkenhorst aanwezig te zullen zijn. Deze
landelijke week werd in De Hoef heel divers belicht.
Susanna E. Kropf
November 2018
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AED apparatuur
Na de berichtgeving in De Geestmolen van
mei en augustus over de inventarisatie van
reanimatie apparatuur bij hartfalen, lazen
we in de Alkmaarsche Courant/AC van
24/10 het artikel ’Scholieren bijpraten over
domheid diefstal AED’. Het betreft de
noodzaak om het aantal defibrillatoren in
stand te blijven houden. Tussen 11 - 18
oktober werden in Alkmaar vijf AED’s uit
hun kasten gestolen en een zesde exemplaar
zwaar beschadigd bij De Vleugels. De AC
van 30/10 meldt met artikel ‘Geen zorgen
meer om AED’s’ dat voor de duur van drie
weken de beschikbaarheid van AED’s werd
aangepast.
De Alkenhorst
- Tijdens de landelijke week tegen de eenzaamheid van 27/9 t/m 6/10 bood De
Alkenhorst meerdere activiteiten aan zowel
intern als extern.
- Sinds eind augustus ligt het gedrukte activiteiten/programma boekje 2018 klaar bij
de receptie.
- Zondag 25 november gaat De Wijk op
Reis naar Italië/Toscane ‘herzien’, aanvang
14.00 uur. (zie foto hieronder)
- Op vrijdagavond 7 december vindt hier
vanaf 19.00 - 21.00 uur plaats ‘Rondje
Raad’, dé gelegenheid om bij de gemeente-
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raad een antwoord te krijgen op vragen die
u altijd al had willen stellen. Een gemeentelijke huis-aan-huis brief van november verzoekt om opgave.
- Tijdens Sint Maarten op zondagavond 11
november was het Huis van de Wijk open
om zingende kinderen te belonen met een
versnapering.
AZC’s
In de Alkmaarsche Courant/AC van 28/8 is
het artikel te lezen ‘VVD wil daklozenopvang in AZC’ met verwijzing naar het toen
nog bewoonde AZC2/Robonsbosweg (zie
ook: Het Heem). Deze verwijzing voor het
doel daklozenopvang werd ingehaald door
de voorpagina van het AC van 25/10 met
het artikel ‘Asielzoeker keert terug in Alkmaar’. Hierin wordt óók verwezen naar
hetzelfde maar intussen leegstaande AZC2/
Robonsbosweg, voor de huisvesting van
maximaal vijfhonderd asielzoekers. Het AC
van 26/10 vervolgde met de twee artikelen
‘Alkmaar heeft genoeg gedaan’ en
‘Menselijke maat op één’ waaruit blijkt dat
de meeste partijen open staan voor verlengde opvang. Op 30/10 volgde collegeoverleg met het besluit om uitsluitend tot
het verlopen van het COA-contract op
9/5/2019, AZC2/ Robonsbosweg nog ter
beschikking te stellen. Na die datum wor-
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den hier dus geen asielzoekers meer opgevangen. Ook het leegstaande AZC1/

Picassolaan (zie foto) voor die laatste doelgroep van de baan. Bij alsnog aangetoonde
urgentie/noodzaak door COA, zou zo nodig
een ander gebouw aangeboden kunnen worden. Ter info, na 9/5 gaat de bestemming
van AZC2 weer terug van Wonen, naar
Kantoren.
Bergermeer gasopslag
De Alkmaarsche Courant van 26/10 maakte
de plannen van Taqa Energy B.V. bekend
om hun gasopslag capaciteit in de Bergermeer uit te breiden door middel van het
verhogen van de maximale reservoirdruk
van 133 naar gemiddeld/maximaal 150 bar.
Dit om efficiënter gas op te kunnen slaan.
Bloemaertlaan
Op woensdagmorgen 29/8 lag iemand languit op het publieke bankje tegenover de
Geestmolen, in aanwezigheid van twee politieagenten. Een van de agenten belde en
hield tegelijkertijd contact met de persoon.
Even later reed een ambulance die richting
uit en lag er daarna geen patiënt meer op
het bankje.

had uitgeprobeerd voor het initiatief
‘Samen Winkelen’. Het Alkmaars Nieuwsblad van 24/10 weet te melden met foto dat
bovendien Wijkactiviteiten Huiswaard op
18/10 feestelijk gebruik maakte van de eerste Plusbus. Toen hem op 26/10 tijdens een
lustrum-lunch in de Blauwe Boom gevraagd werd naar de komst van deze bus in
De Hoef antwoorde wethouder Marcel van
Zon ‘we zijn er nog niet uit’. Met andere
woorden er is misschien nog een kans dat
dit bus initiatief ook wordt uitgerold naar
andere wijken, zoals De Hoef.
Bosschaertpad-Z
Een Overheid.nl e-mail dd 30/8 maakte een
aangevraagde omgevingsvergunning bekend voor een dakopbouw op huisnummer
zeven.
Connexxion buslijn 1
Na verdwijning van Connexxion buslijn 5
die tot 22/7 vanuit De Hoef wèl rechtstreeks naar het NW Ziekenhuis reed, toont
de Alkmaarsche Courant van 3/10 ingezonden brief ‘Buslijn 1’ van Mena de Vries uit
De Hoef, die tevens in het NWZ werkt. Ze
vraagt zich terecht af waarom buslijn 1, met
als huidige verste halte de Vincent van
Goghlaan en dan weer terugkeert binnen De
Hoef, niet regelrecht via de Westerweg
door zou kunnen rijden naar het NWZ?
Crematorium Alkmaar
Nadat in september de fundering werd gelegd, werden vanaf oktober aan de Meer-

Boodschappen Plusbus
Een PvdA column in het Alkmaars Nieuwsblad/AN van 12/9 kondigde de lancering
van deze bus aan in Alkmaar, met als start
binnenkort in De Hoef. Op 16/10 werd door
verwezen naar Wonen Plus/de Alkenhorst
die de bus - van Welzijn Bergen - al eens
November 2018
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weg de contouren van de bijzondere bouwstijl steeds meer zichtbaar en het hoogste
bouwpunt bereikt.
Fritz Conijntunnel
Sinds lange tijd werd in oktober weer graffiti geconstateerd onderin de tunnel.
Dierenbescherming
De opbrengst van de collecte in De Hoef
leverde € 569,50 op.
Distributeurs
- Een foto in De Stadskrant van 26/9 maakte duidelijk dat in september Jan le Loux
met echtgenote Ans, hun zestig-jarige
trouwdag vierden.
- In 2007 raapten Hans Verdegaal en echtgenote Rini voor flatgebouw ‘Hoeverzicht’/
Honthorstlaan een bloempot op met een
klein dennetje erin. Na de vorstperiode
werd het stekje in de voortuin geplant en
groeide uit tot een respectabele dennenboom die rond de kerstdagen als zodanig
wordt opgetuigd. Dit jaar werden ze verrast
met dennenappels dus kan de boom volgen-

de maand nòg completer versierd, dienst
doen. Bovendien is het een uitstekend recycling/groen voorbeeld tegen vele met tegels
volgeplempte voortuinen waar overtollig
regenwater steeds moeilijker de weg vindt.
Lambert Doomerstraat
Het Alkmaars Weekblad dd 31/10 meldt dat
bij brand in een appartement op 27/10 een
45-jarige man zwaar gewond raakte. Later
overleed hij aan zijn verwondingen in het
ziekenhuis.
Egmonderhout
Een Overheid.nl e-mail van 15/11 verleent
een omgevingsvergunning ten behoeve van
de kap van een populier (zuidkant) en een
eik en kers (noordkant).
Energetische/
onderhoudswerkzaamheden
Een Overheid.nl e-mail van 25/10 meldt dat
een omgevingsvergunning werd aange-

vraagd voor energetische - en onderhoudswerkzaamheden aan 32 woningen in de
Schelfhoutlaan 5 t/m 21 (oneven), Terborchlaan 17 t/m 25 (oneven) en Weissenbruchstraat 7 t/m 24.
Groen-/andere gemeentelijke teams
- Vanaf 29/8 werden de groenstroken rond
de Bloemaertlaan/Terborchlaan aangepakt
met een bosmaaier en langs de randen afgestoken. Op trottoirs werden ook het onkruid
uit de hofjes en dorre bladeren verwijderd.
November 2018
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- Op 30/10 zijn langs de spoorsloot, hoogte
de drie hofjes, met een hoogwerker takken
gesnoeid en verwerkt tot houtvezels.
- Op 31/10 werden rond het WeenixhofZuid verdorde bladeren opgeruimd.
Het Heem
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van
18/10/2018 werd een afgezwakte VVDmotie ‘Structurele oplossing voor Het
Heem. Nachtopvang voor dak- en thuislozen. Niet in een woonwijk’ aangenomen.
Hierop volgde in de Alkmaarsche Courant/
AC van 23/10/2018 het artikel ‘Twijfel over
VVD-motie daklozen’ met volop onduidelijkheid over de interpretaties: wel de verdwijning van Het Heem uit De Hoef òf blijven met eventueel een tweede locatie. In dit
laatste verband kopte de AC van 28/8 met
’VVD wil daklozenopvang in AZC’. Ondertussen werd in de AC van 2/11 het artikel
geplaatst ‘Overlast De Heem is nu minder,
toch?’ Op 4/12 volgt een college-reactie op
deze motie. Ter info, dno-Doen doet ook
mee aan de uitbreiding van het bestaande
Woonwaard jongeren huisvesting project
Bergerweg 25 - 27/hoek van Oostsanenkade.
- Op 16/11 knapten een groep vrijwilligers
geholpen door personeel van Het Heem de
voortuin op.
Winkelcentrum De Hoef
- Inmiddels is iedere zondag de Slijterij van
Alkmaar BV geopend. De heropening volgt
in 2019.

- Rond de aangekondigde komst van Wibra
eind 2018 aan de noordkant van het winkelcentrum, lijkt voorzichtig beweging te komen sinds begin november.
Hoevervaart
Op 9/9 rukte de brandweer uit voor
scheepsbrand aan het einde van de Aert de
Gelderlaan op een plezierbootje met plastic
opbouw.
Honkpad
Op 9/10 werd aan scoutinggroep ‘De Geuzen’ voor hun onderkomen ‘de Geuzenkorf’
een exploitatie -/terrasvergunning verleend.
Ipabo
Op 15/11 werd de vernieuwde locatie aan
de Rubenslaan 2 - 6, officieel geopend.
- Een Overheid.nl e-mail van 4/10 meldt de
verlenging van de beslissingstermijn met
zes weken voor de door de Ipabo ingedien-

de omgevingsvergunning voor de kap van
een kastanje, berk, vogelkers en esdoorn.
Minimaal twee bomen moeten wijken voor
een geblokkeerde voorgevel zichtlijn vanaf
de N9.

Willem Kalfstraat/studentenflats
Een Woonwaard (WW) Nieuwsbrief van de
Leefbaarheidsconsulent riep op tot verwijdering vóór 11/10/2018 van te stickeren/
rondslingerende fietswrakken door de eigenaren zèlf, om ze in hun privébox in de berging te stallen. Na die datum sloeg WW
mogelijke wrak restanten voor onbepaalde
17
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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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tijd op in een garage en kunnen eigenaren
de fietsen uitsluitend terug krijgen met extra
kosten/moeite/afspraken op het hoofdkantoor en met de huismeester.
Oogziekenhuis
Inmiddels heeft het Opsis Oogziekenhuis
zich gevestigd aan de Comeniusstraat 16.
Pius X kerk
In het R.K. Parochieblad van 18/9/2018
lezen we op bladzijde vijf dat na verkoop
van de Joseph Kerk voor de bouw van zeven appartementen, het parochiebestuur de
kerkgangers vanaf juli 2019 hoopt te ontvangen in de Pius X kerk.
Rabobank
De afdelingen Alkmaar e.o. en Noord Kennemerland hebben de intentie om als één
lokale bank verder samen te gaan. Na overleg met beide ledenraden wordt het besluit
op 26/11 genomen.
Spoorsloot
Eind september lag dwars over de spoorsloot, hoogte Willem Hedastraat 105, een
geknakte boom. In oktober werd deze verwijderd.
Jan Steenstraat
Rond oktober werd het oude pand van
bloedbank gesloopt om plaats te maken
voor nieuwbouw appartementen.

Merel, de Zwaluw, de Alkenhorst, Habion
en de Huurdersvereniging ‘Onder De Vleugels’ - ‘s middags zowel als ’s avonds uitgenodigd voor het traject ‘Reuring in De
Hoef’. Met andere woorden; méér gewenste
verbinding/aktiviteiten/afstemming bestaande evenementen/communicatie met de wijk
voor het creëren van een levendigere/
socialere buurt. Op deze tweede inventarisatie dag was ook volop ruimte voor suggesties wat om onderlinge samenwerking
vraagt met andere organiserende wijkinstanties. Buiten de digitale nieuwsbrief om, is
de terugkeer-/terugkoppelingsdag donderdag 13 december om 15.00 en 19.00 uur.
- Aan de Terborchlaan kant, hoogte fietsenhok personeel, werden intussen twee ondergrondse containers geplaatst. De ene voor
papier/karton en de andere voor PMD verpakkingen (plastic, metalen en drinkpakken).
- Tijdens de Dag en Dauwlezing van 29/10
maakte ketenpartner de Bibliotheek bekend
dat deze cyclus in 2019 wekelijks gecontinueerd gaat worden vanaf maandag middag
4/2 t/m 8/4. Onderwerpen zijn nog onbekend.
- Rond september werden bij de ‘Zwaluw’
en de ‘Merel’ stellages opgebouwd. De balkons kregen een opknapbeurt en de zonneschermen zijn vernieuwd.

De Vleugels
- Op 29/8 vond de eerste Resto Van Harte
avond maaltijd plaats, gesponsord door de
Rotary Club. Het was een daverend succes
mèt overboekingen. Dit krijgt elke laatste
woensdagavond van de maand een vervolg
met als laatste datum in 2018, 28/11. Voor
2019 is de frequentie vanaf woensdagavond
9 januari, wekelijks. Vrijwilligers zijn nog
steeds welkom.
Voorjaar in najaar
- Op 25 oktober werden buurtbewoners - Op 16/10 was de tweede ‘hittegolf’ van dit
samen met bewoners uit De Vleugels, de jaar nog net gaande. Overdag gaven vele
19
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planten/bloemen blijk van hun dankbaarheid voor het relatief warme weer. Opkomende knoppen gingen soms samen met
verwelkte bloemen/knoppen.
Wijkagent West
- In oktober werd Bert Been onze nieuwe
wijkagent West. Op bladzijde 9 vindt u zijn
introductie.
Woonwaard jongeren huisvesting
Op 30/10 vond de tweede presentatie voor
omwonenden plaats door Woonwaard aan
de Van Oostsanenkade over de uitbreiding
met acht en dertig in maximaal drie lagen,
te stapelen/her te gebruiken houten woonstudio’s voor tien jaar. Het betreft het bestaande jongeren woonproject aan de
Bergerweg 25 - 27/hoek van Oostsanenkade. Wegens het gebrek aan woonruimte
voor jongeren tot acht en twintig jaar wordt
de verhuur dan gedeeld met jongeren die
een ‘rugzakje’ hebben. Voor die laatste te
begeleiden doelgroep leveren Parlan, dno
Doen en Nehemia, de bewoners.
De woningen worden geplaatst aan de zuidkant van het schoolplein/parkeerterrein aan
de Cornelis Buysstraat/de hoek om aan de
Van Oostsanenkade. Een Overheid.nl email van 1/11 meldt dat de aangevraagde
omgevingsvergunning al werd gepubliceerd

op 31/10 onder kadastraal perceelnummer
6723 (achter de tunnel).
De Hoef ZO
- Op 26/10 vierde activiteitencentrum de
Blauwe Boom tijdens een lustrum lunch
voor genodigden haar vijfjarig bestaan, in
aanwezigheid van wethouder Marcel van
Zon. De vele wijkactiviteiten die hier in
betrekkelijk korte tijd tot stand kwamen,
passeerden uitgebreid de revue. Goede doelen kunnen tot 31 december gebruik maken

van AH-Airmiles. (vooral de vijf jaar oude,
die anders verloren gaan) Zodoende hoopt
de Kidsclub van de Blauwe Boom vóór die
datum voldoende airmiles te hebben kunnen bijeen harken, met extra airmiles door
AH, voor de aanschaf van een buiten speelpakket.
Eleonora Hoekstra
Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>

Van Oostsanekade
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Nieuwjaarsreceptie
voor alle buurtbewoners van
De Hoef ‘Geestmolen’
in Huis van de wijk
De Alkenhorst
Zondag 13 januari 2019
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 2019
te wensen.
Officiële uitnodiging volgt.
November 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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BUURTAGENDA 2018/19
Zondag 25 november, De Wijk op reis met Italië/Toscane ‘herzien’, De Alkenhorst, 14.00 uur
Zondag 25 november en 6/1, Rommelmarkt, Sportpaleis, Terborchlaan 200, 10.00 uur
Maandag 26 november, Dag & Dauw lezing Schaapsherder een vak apart, De Vleugels, 14 uur
Dinsdag 27 november, Bingomiddag/ De Alkenhorst, 14.00 uur
Dinsdag 27 november, cursus mens zijn in 21e eeuw/Humanistisch Verbond, De Alkenhorst,
19.30 uur
Woensdag 28 november, film over Walvisvaart, Pius X kerk, Blanckerhofweg 15, 14.00 uur
Woensdagavond 28 november, Resto van Harte maaltijd, De Vleugels, 17.30 u.
Donderdag 29 november, 19/12 (resp. St Nicolaas & Kerst) Bingo, De Vleugels, 14.30 uur
Vrijdag 30 november, Ipad cursus/Evean, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 10.00 uur
Zaterdag 1 december, Kadootjes markt, De Vleugels, Terborchhof 1, 14.00 uur
Zaterdag 1 december, Rad van Fortuin, De Vleugels, Terborchhof 1, 15.00 uur
Dinsdag 4 december, Bingomiddag/Bewoners Onderneming, De Alkenhorst, 14.00 uur
Vrijdag 7 december, cursus Ipad/Evean, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 10.00 uur
Vrijdag 7 december, Rondje Raad (Gemeenteraad/beperkte opgave), De Alkenhorst, 19 uur
Zaterdag 8 december, Repair café, de Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 13.00 uur
Maandag 10 december, Dag & Dauw lezing Tango dansen, De Vleugels, Terborchhof 1, 14 u.
Woensdag 12 december, Rijbewijskeuringen, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 09.00 uur
Woensdag 12 december, Eten in De Alkenhorst/beperkte opgave, Schelfhoutlaan 4, 16.00 uur
Donderdag 13 december, Terugkomdag (terugkoppeling Reuring Party 25/10), De Vleugels,
apart 15.00 èn 19.00 uur
Zaterdag 15 december, Oud papier inzameling, Speeltuin de Hoef, Mesdaglaan 180, 10.00 uur
Zaterdag 15 december, Kerstbrunch, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 11.30 uur
Zaterdag 15 december, Happy Hour, De Vleugels, Terborchhof 1, 16.00 uur
Zaterdag 15 december, Bij de Bron kerstconcert, Kapelkerk, de Laat, 19.00 uur
Zondag 16 december, film Viceroy’s House, de Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 14 uur
Zondag 16 december, optreden Starlight/kerstrepertoire, De Vleugels, 14.30 uur
Maandag 17 december, Kerstliederen zingen, de Blauwe Boom, 14.00 uur
Dinsdag 18 december, Kerst Bingomiddag/Bewoners Onderneming, De Alkenhorst, 14.00 uur
Dinsdag 18 decemberr, Kerstmiddag in de Blije Mare/Alkmaar-Noord, 14.00 uur
Woensdag 19 december, Kerstfilm/glűhwein, Pius X kerk, Blanckerhofweg 15, 14.00 uur
Woensdag 19 december, AH-kerstlunch, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 12.30 uur
Vrijdag 21 december, 25/1, 22/2/2019, Zingeving bijeenkomsten, De Alkenhorst, 14.00 uur
Woensdag 9 januari wekelijkse Resto van Harte diner, De Vleugels, 17.30 uur
Zaterdag 12 januari, 9/2 en 9/3/2019, Repair café, de Blauwe Boom, B. v.d. Leckstraat 1, 13 u
Zondag 13 januari, film ‘Lion’, de Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 14.00 uur
Zondag 13 januari, Geestmolen Nieuwjaarsreceptie, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 15 uur
Zondag 20 januari, Presentatie stoomtrein Bello, de Blauwe Boom, 14.00 uur
Maandag 26 januari, Demonstratie/Proefles Line Dance, De Vleugels, 16.00 uur
Maandag 4 februari t/m 8 /4 wekelijkse Dag en Dauw lezing, onderwerpen nog onbekend,
De Vleugels, 14.00 uur
Zondag 10 februari, film ‘Visages villages’, de Blauwe Boom, 14.00 uur
Zondag 10 maart, film ‘the insult’, de Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 14.00 uur
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Www.driemaster-saks.nl

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Anne Bruggeman tel. 072-512 10 06

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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Nieuws van
De Alkenhorst
Reeds voor een aantal jaren is de wandelgroep Klaar Mee-Loop Mee nauw verbonden met De Alkenhorst. Drie keer per
week vertrekt de groep hier vandaan en
drinkt vaak koffie/thee aan de leestafel
na afloop. Vandaar deze heugelijke aankondiging van hun samenwerking met
Alkmaar Sport. (redactie)
Samenwerking tussen Alkmaar Sport en
Klaar Mee-Loop Mee
Wandelgroep Klaar Mee-Loop Mee en Alkmaar Sport NV tekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst om de Klaar
Mee-Loop Mee wandelgroepen een groter
podium te bieden. Initiatiefneemster Jolanda Huiting en Alkmaar Sport hebben besloten om de handen ineen te slaan en zo nog
meer mensen kennis te laten maken met
wandelen in de buurt. Klaar Mee-Loop Mee
organiseert verschillende wandelingen in de
omgeving Alkmaar. De wandelingen zijn
voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd of fysieke en mentale gesteldheid en
deze maken vanaf heden deel uit van het
Sport Vitaal aanbod van Alkmaar Sport.
De Klaar Mee-Loop Mee wandelgroepen,
van initiatiefneemster Jolanda Huiting zijn
in de afgelopen jaren uitgegroeid tot op dit
moment tien wandelingen per week waar
gemiddeld tachtig mensen aan meedoen in
de leeftijd van 23 tot 82 jaar oud. De wandelaars doen om diverse redenen mee met
de wandelingen, maar duidelijk is dat iedereen zich heel erg welkom en gezien voelt.
Alkmaar Sport is content met de samenwerking met Klaar Mee-Loop Mee.
Coördinator Sport Vitaal Mirjam van der
Welle: “wij zijn blij dat wij ons Sport Vitaal
aanbod uit kunnen breiden met deze wandelgroepen en op deze manier meer onge-

bonden sporters kennis kunnen laten maken
met ons beweegaanbod.”
Laagdrempelig
De wandelingen zijn heel laagdrempelig,
waardoor deze voor iedereen toegankelijk
zijn. Deelnemers kunnen verschillende afstanden lopen op een aantal dagen in de
week. Deelnemers betalen €1,50 per keer
en daarnaast is het mogelijk om een strippenkaart te kopen voor €15, waarbij de eerste wandeling gratis is. Deelnemers hoeven
zich niet in te schrijven voor de verschillende wandelingen die Klaar Mee-Loop Mee
aanbiedt. Verdere informatie over de tijden,
afstanden en startlocaties vindt u hier:
<www.klaar-mee-loop-mee.nl> óf hier:
<www.alkmaarsport.nl/sport-enbeweegaanbod/sport-vitaal.html>
Dag en tijdstip
- Maandag: 09.30 uur (keuze uit drie routes:
3-4 km, 5-7 km & 12-18 km)
- Dinsdag: 19.00 uur (keuze uit één route: 5
-7 km)
- Zaterdag: 10.00 uur (keuze uit twee routes: 5-7 km & 12-18 km)
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Mirjam van der Welle
Alkmaar Sport
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Nieuws van
De Blauwe Boom
www.gradavanwelzen.nl

Gespecialiseerd in huidverbeteringen:
Shiatsu Kosmetiek
Anti Ageing behandelingen
Acné d.m.v. iClear
Couperose (rode adertjes) verwijderen
Verwijderen steelwratjes
Micro – Dermabrasie
Dermaroller
Wij doen ook:
Epileren
Ontharen dmv Harsen of Suikeren
Verven wimpers / wenkbrauwen
div. Gezichtsbehandelingen
make-up

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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- Films:
16-12-2018 film: Viceroy's house ( GB,
India)
13-01-2019 film titel: Lion ( GB, USA,
Aus).
10-02-2019 film: Visages villages .
(Frankrijk)
10-03-2019 film: The insult (Frankrijk,
Libanon)
- Verder: Zingen met Mariannes: maandag
17 december van 14.00-15.30 uur/
kerstliedjes,en ook op 21/01/2019, 18/02,
18/03.
- Repair café: tweede zaterdag van de
maand van 13.00-15.30 uur.
- Koersbal: wekelijks iedere dinsdag van
14.00-15.30 uur. Er zijn nog plaatsen vrij.
- Op zondag 20-01-2019 om 14.00 uur komt
een presentatie over stoomtrein
'Bello' ( café de wereld'). Gastspreker: Bob
de Mon.

Voor meer info zie website
<www.blauweboom.nl>
Teresa van de Loo
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Nieuws van dnoDoen
Burendag 2018
Naar aanleiding van de onrust in de wijk en
de drukte bij de Nachtopvang heeft dnoDoen op burendag 22 september 2018, vier
honderd huishoudens in de wijk uitgenodigd voor de open dag van Nachtopvang
Het Heem.
Wij mochten ruim vijftig geïnteresseerden
verwelkomen. Zij kregen een rondleiding
door de Nachtopvang, langs de toegangssluis, de kluisjes, de huiskamer, de verschillende slaapkamers, de keuken en de wasgelegenheid. Tijdens deze rondleiding gaven
medewerkers uitleg over het werk van dnoDoen en in het bijzonder het werk op de
Nachtopvang en de Bed-bad-broodregeling.
De aanwezigen maakten volop gebruik van
de mogelijkheid om (kritische) vragen te
stellen. Deze vragen hebben wij zo goed
mogelijk beantwoord.

Gewijzigde openingstijden
Inmiddels heeft de gemeente Alkmaar
groen licht gegeven om de openingstijden
van de Nachtopvang structureel twee uur te
vervroegen. Wij gaan nu om 19:00 uur
open in plaats van om 21:00 uur. Onze bezoekers hoeven hierdoor minder tijd buiten
door te brengen voordat zij bij de Nachtopvang naar binnen mogen. Van het Beheeroverleg ‘De Hoef’ hebben wij recent vernomen dat sinds de genomen maatregelen er
aanzienlijk minder overlast wordt ervaren.
Hier zijn wij blij mee.
Verhuizing
Op de vele vragen over een eventuele verhuizing konden wij op de burendag geen
antwoord geven. Dit ligt niet bij dnoDoen.
Deze kwestie wordt op 4 december in de
gemeenteraad besproken.
Voor herhaling vatbaar
Wij danken alle bezoekers voor hun aanwezigheid bij de geslaagde burendag. Hierdoor hadden wij gelegenheid om problemen te bespreken en ons werk toe te lichten. Wat ons betreft is deze dag voor herhaling vatbaar.
Hil Rabenberg
Directeur-bestuurder dnoDoen

ESPERANTO NEDERLAND
Organiseert een
Studieweekeind Esperanto
voor beginners en gevorderden
alle leeftijden,
22-24 maart 2019.
Natuurvriendenhuis
Bornerbroek (Overijssel)
tudosemajnfino @esperanto-nederland.nl
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Gezond Natuur
Wandelen
Bij de Bron
Samen wandelen in het groen is goed
voor lichaam én geest. Iedereen weet natuurlijk, dat bewegen heel belangrijk is
voor de gezondheid, maar toch is er voor
sommige mensen een drempel. Stichting
Gezond Natuur Wandelen biedt juist
daarom elke week een laagdrempelige
wandeling in de wijk De Hoef aan op de
dinsdagmiddag.

D

e wandelingen zijn speciaal bedoeld
voor mensen die wat meer willen bewegen, maar dit misschien niet goed durven
of het niet zijn gewend en dat graag samen
met anderen willen doen. Vrijwilligers begeleiden de wandelingen en vertellen onderweg wat over de natuur. Deze ‘natuurmomenten’ maken de wandelingen extra aantrekkelijk.
Een wandeling duurt ongeveer een uur en
gaat in een rustig tempo. Er zijn veel andere
wandelgroepen, maar het tempo ligt daar
vaak hoog. Deelname kost niets, aanmelden
is niet nodig. Iedereen is welkom en na afloop is er gelegenheid om samen koffie of
thee te drinken.
We starten dinsdags om 13.30 vanuit inloopcentum Bij de Bron Willem Buytewechstraat 2 in Alkmaar. Heel graag tot
ziens bij een wandeling vanuit Bij de Bron
Ineke van Dalfsen
Namens Team Gezond Natuur Wandelen

Huiskamer van
De Alkenhorst
De Huiskamer van De Alkenhorst is een
plek waar u andere buurtbewoners kunt
ontmoeten. Zo blijft u betrokken bij wat
er in de buurt leeft en kunt u ook iets
voor een ander betekenen.

D

e Huiskamer is er voor álle buurtbewoners. Iedereen kan binnenlopen om
een kop koffie te drinken, een praatje te
maken of deel te nemen aan de activiteiten.
Zélf activiteiten organiseren...
U kunt ook zélf of samen met anderen een
activiteit organiseren. Dat kan van alles
zijn, bijvoorbeeld kaarten, knutselen, samen
eten of elkaar verhalen vertellen. Als u dat
wilt, krijgt u steun van een vrijwilliger bij
het ontwikkelen van een activiteit. Iedere
buurtbewoner kan zo binnen zijn of haar
eigen mogelijkheden en op eigen manier
deelnemen. En zo wordt de Huiskamer ook
echt een plek waar iedereen zich thuis voelt.

De Huiskamer is open op woensdag, vrijdag
en zondag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
‘Huis van de wijk’ De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, Alkmaar
Voor informatie: 072-303 00 90 / 072-512
27 11
<www.dealkenhorst.nl> / <www.wonenplus
-alkmaar.nl>
Wim van Veen
Project leider
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Nieuws van
De Vrijheidskerk
Bij de Vrijheidskerk is altijd wat te doen,
is het niet binnen dan wel in de prachtige
tuin, die deze zomer prachtig herplant is
met veel bloemen, ook nu nog in november.

Ook na sluiting van
twee AZC’s is het
Alkmaar
Freedom House nog
dagelijks geopend!

I

n het gras is een labyrint aangelegd en
bij de ingang hangt informatie. De tuin
is vrij toegankelijk en zeker bedoeld voor
de buurt. Neemt u gerust een kijkje.

Het creëren van een informele, laagdrempelige ontmoetingsplek voor vluchtelingen en statushouders is het doel van het
Alkmaar Freedom House.

Kerstmiddag voor iedereen
De Kerstmiddag voor iedereen is dit jaar in
de Blije Mare in Alkmaar Noord op dinsdag 18 december vanaf 14.00 uur.. U bent
van harte welkom. Er is een mooi programma met koffie-thee-chocomel en ander lekkers. Regina Ederveen speelt op de harp,
Sibilla Verhagen neemt de piano voor haar
rekening en natuurlijk komt het kerstverhaal uitgebreid aan bod. U kunt zich opgeven bij Winnie ter Veen, telefoon 78515 40
of mail:<winnieterveen@gmail.com>; ook
als u gebracht en gehaald wilt worden. Wel
even melden. De toegang is gratis.
Vanaf 2 december vieren we elke zondag
om 10 uur advent, dat wil zeggen we leven
toe naar het Kerstfeest. Op maandagavond
24 december is de Kerstnachtdienst om
21.00 uur. We zingen samen de aloude
kerstliederen, er is een zanggroep en na
afloop glühwein en chocomel en kerstbrood. Wij zien u graag.

D

Joke van den Bos.

aar is het mogelijk om verhalen en
ervaringen met elkaar te delen én om
meer over de Nederlandse taal en cultuur te
leren. In het taalcafé (Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a) staan sinds mei 2016 nog
steeds van maandag t/m vrijdag van 14.00
tot 16.00 uur vrijwilligers klaar om te helpen met het leren van de Nederlandse taal
en met praktische zaken.
We hebben echter gemerkt dat, vanwege de
sluiting van de AZC’s, wordt aangenomen
dat het AFH ook zou gaan stoppen. Dat is
niet het geval, het AFH blijft nog steeds vijf
dagen per week open!
Bewoners van het AZC/2 zijn er (even?)
niet meer, maar statushouders zijn van harte
welkom. Zij kunnen in het AFH in contact
komen met elkaar en met medeAlkmaarders.
Wilt u helpen? Ook nieuwe vrijwilligers
zijn zeer welkom. Zeker wanneer het
AZC/2 aan de Robonsbosweg weer tijdelijk
open gaat zou het goed zijn wanneer meer
mensen komen helpen in het AFH.
Aanmelden kan via
<info@alkmaarfreedomhouse.nl> of via
<www.alkmaarfreedomhouse.nl>.
Ria de Rijk
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Wedstrijd beste
Bewoners Initiatief!
Iedereen met een goed idee voor zijn of
haar wijk kan meedoen aan de wedstrijd
die de Gemeente Alkmaar jaarlijks uitschrijft. De tien beste ideeën winnen
maximaal € 4000,- per initiatief om het
plan uit te voeren. Met deze wedstrijd
hoopt de Gemeente Alkmaar creatieve en
goede ideeën van inwoners te krijgen
zodat Alkmaar nog mooier en leuker
wordt!

V

rijwilligers van De Vleugels hebben
dit jaar meegedaan en een initiatief
voor de buurt ingestuurd. Het idee voor het
initiatief ontstond doordat een student een
weekje in De Vleugels logeerde. Op eigen
initiatief ging hij met enkele bewoners op 8
oktober naar de stad om hen de 8 oktober
feesten mee te laten maken. Dat was een
groot succes. De bewoners genoten hier
enorm van en hebben er nog lang over nagepraat. Dit zouden we vaker moeten kunnen doen was het idee! Iemand stelde voor
via het Bewonersinitiatief rolstoelen aan te

vragen. Dat idee hebben Ben Wouters en
zijn dochter Mirella uitgewerkt. Zij gingen
op zoek naar een alternatief voor rolstoelen
en kwamen uit bij deze overdekte, elektrische fiets voor drie personen. De BuurtFiets!
Mogelijkheden
De BuurtFiets zorgt niet alleen voor meer
mobiliteit onder de oudere bewoners van
onze wijk maar biedt hen ook meer mogelijkheden om gezamenlijke uitjes te organiseren met (klein)kinderen en buren zonder
al te veel rompslomp en/of lange wachttijden.
Iedereen uit de wijk kan vanaf volgend
voorjaar bij de receptie van De Vleugels
een ritje met de BuurtFiets reserveren. Dit
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PEDICURE KARINA
Praktijk aan huis en ook ambulant
- Pedicure behandeling, nagels knippen,
mechanisch afwerken, eelt en kloven
verwijderen, likdoorn en ingroeiende
nagel behandelen, crème en voet massage.
Schimmel en kalk nageladvies/behandeling.
- Nagels lakken
- French gel nagels op de voet
- Onderbeen harsen

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

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

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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kan van tevoren maar ook ad hoc als de
Buurtfiets op dat moment niet gereserveerd
is. De fiets moet zo flexibel mogelijk inzetbaar zijn.
Mensen uit de wijk kunnen op deze manier
sneller en makkelijker iets samen organiseren en vaker samen op pad gaan. Hiermee
kunnen we met minimale inspanningen
mensen uit de wijk die eenzaam zijn een
uitje bezorgen waar veel plezier en levensvreugde voor terugkomt.
Lijkt het je leuk om hier als vrijwilliger aan
mee te werken geef je dan op voor de
BuurtFiets. Dit kan bij de receptie van De
Vleugels of tussen 9.30 – 13.30 uur te bellen naar 088 559 1601.
Vervanging bus?
Voorheen waren bewoners van De Hoef
met buslijn 5 in tien minuten bij het ziekenhuis, nu doen ze er, met een omweg via het
station, een half uur over. Er is bovendien
nog maar ééns in het uur een bus, in plaats
van nu elk half uur. Met de elektrische
BuurtFiets is het ziekenhuis weer makkelijk
bereikbaar.
Op zaterdag 3 november werd de dag van
het Bewoners Initiatief gehouden en was de
bekendmaking van de prijswinnaars in de
Prinsenzaal van het Stadhuis in Alkmaar.
Rond 16.00 uur maakte wethouder Marcel
van Zon de tien beste ideeën bekend. Het
idee van De Vleugels zat bij de prijswinnaars! Zij werden zelfs nummer twee en
ontvingen een cheque ter waarde van
€ 4.000, om hun idee te realiseren.

Reuringparty in de
Hoef geslaagd
In De Vleugels hebben we op 25 oktober
de buurt naar binnen gehaald. Dat is
gelukt, met ruim tachtig bezoekers was
het volle bak.

A

an de tafels werden mooie discussies
gevoerd over wat men in de buurt
mist, hoe men oud wil worden, wat er in De
Vleugels opgepakt kan worden en bovenal
wat men zelf kan doen. Een mooie opbrengst van wel honderden ideeën en wensen die allemaal aan lijnen in de Brasserie
werden opgehangen. Deze ideeën werken
we met een aantal bewoners, de Zorgcirkel,
Habion en andere betrokken organisaties
verder uit en bespreken we op de terugkom
inloop op 13 december om 15.00 en 19.00
uur. Kom vooral langs! Voor meer informatie zie: <https:/www.facebook.com/
ReuringInDeHoef/>.
Wilt u ook mee doen of heeft u nog vragen,
laat het weten via
<reuringindehoef@gmail.com>.
En kom ook vooral langs op de cadeautjesmarkt op 1 december in de Brasserie van
De Vleugels, vanaf 14.00 uur. Georganiseerd voor en door bewoners!
Ank Sneekes
Habion

Een mooi startbedrag maar er is meer geld
nodig om de BuurtFiets te realiseren. Voor
onder- nemers in de wijk is dit een
uitgelezen kans om zich te profileren en de
BuurtFiets te sponsoren. Op de achterkant
en zijkanten is ruimte voor adverteerders
om hun bedrijf in de spotlights te zetten.
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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
Via deze weg willen wij graag laten weten
wat er zich zoal afspeelt binnen dat gebouw aan de Gabriel Metsulaan/ Hobbemalaan. Ouders verbazen zich vaak,
wanneer ze een kijkje komen nemen!!
Dat hadden ze niet verwacht achter die
buitenkant. Vandaar dat we hier graag
wat meer vertellen over ons onderwijs.
Driemaster, meer dan een school…
Bij de Driemaster kiezen leerlingen van
steeds meer groepen zelf hoe zij willen leren: liggend op de grond, staand aan een
tafel, zittend in een groepje of alleen op een
stiltewerkplek. Ook hebben we in school
een ‘speel/werk plein’ waar kinderen zich
kunnen ontplooien los van de leeftijdsgroep
waartoe ze behoren.
Het zijn twee voorbeelden die veel zeggen
over hoe wij denken over onderwijs. Wij
vinden dat elk kind ‘gezien’ moet worden.
Elk kind is uniek en heeft zijn eigen behoeften en talenten. De vraag is: hoe kunnen wij
als school die talenten naar boven halen en
helpen ontwikkelen? Oftewel, hoe kunnen
we een kind laten worden wie hij of zij is?
Bij de Driemaster geven we daar op passende, maar eigen wijze invulling aan.
Zo werken wij als een van de eerste basisscholen in Alkmaar met PBS, een benaderingswijze om positief gedrag bij kinderen
te stimuleren. De leerprestaties van kinderen
nemen toe, als zij zich prettig voelen op
school. De Driemaster gelooft in het aanmoedigen van positief gedrag ten opzichte
van elkaar. Daarom zijn wij sinds 2015 een
PBS-school.
Het zijn nieuwe pedagogische instrumenten
die het beste in kinderen naar boven halen
en hen voorbereiden op een moderne samenleving. Maar zij zijn ook geworteld in

onmiskenbare, door het team gekozen
waarden. Een school als veilige omgeving,
waar kinderen met plezier naartoe gaan.
Daarnaast gebruiken we het hoog aangeschreven IPC-programma om de wereld om
ons heen de school in te halen en die gezamenlijk te onderzoeken en te verkennen.
Elk lokaal in de Driemaster heeft ‘een leerwand’ die behangen is met leerdoelen, tekeningen, verslagen en andere creaties. Het is
de oogst van IPC, waarbij wij kinderen hun
fantasie laten gebruiken en hen buiten bestaande patronen te laten denken.
Bij IPC worden de creatieve en zaakvakken
gecombineerd in een levensecht thema.
Kinderen krijgen met facetten van de vakken te maken, wanneer zij het thema uitdiepen. Waar zijn er jungles bijvoorbeeld
(aardrijkskunde)? Maak maar eens je eigen
ruimtevaartschip (handvaardigheid). En
wanneer ontstond het circus (geschiedenis)?
Op deze vakoverstijgende manier krijgt
kennis zijn grootste waarde: door het te
verbinden aan de wereld om ons heen.
Tegelijk leren kinderen binnen een thema
om met elkaar te communiceren, verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken. Belangrijke vaardigheden in de 21e
eeuw. En waar wij altijd versteld van staan:
kinderen weten en kunnen al veel meer dan
wij denken! Tijdens een schooljaar worden
meerdere thema’s behandeld.
Voor die Driemaster zetten onze leerkrachten en medewerkers zich elke dag enthousiast in. Vanuit een open houding geven wij
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Expositie bij
WonenPlus
Lieve mensen. Ik ben Manola Sint Jago,
geboren en getogen op het zonnige en
tropische eiland Aruba. Op mijn vijftiende ben ik vanwege een ernstige chronische aandoening naar Nederland verhuisd waar ik al jaren met heel veel plezier woon.

H
vorm aan het onderwijs van vandaag en
morgen. Met veel afwisseling, gericht op
het kind en begaan met zijn algehele
(sociaal-emotionele) vorming. Het maakt
ons tot wie wij zijn: meer dan een school.
Kinderen die eerder met hun werk klaar zijn
en zich gaan ‘vervelen’ in de klas. Op zulke
signalen zijn wij zeer alert. Zijn zij meer
begaafd? Dan passen onze leerkrachten daar
de lesstof op aan. Daarnaast gaan de slimme
leerlingen anderhalf uur per week naar de
plusklas. In de plusklas vinden zij een omgeving waarin zij net zo gewoon zijn als
hun plusklasgenootjes. En er is MindKidzzz, een ‘minilaboratorium voor onderzoek en kennisverdieping’. De kinderen
voeren hier taken en opdrachten uit, die net
weer wat verder gaan dan wat ze in de
stamgroep doen. Of het nu gaat om bacteriën en schimmels onderzoeken onder de
microscoop of het in kaart brengen van het
levenspatroon van mieren; de hersenen worden flink aan het werk gezet.
Kortom de Driemaster is volop in beweging!
Ook nieuwsgierig geworden? Maak een
afspraak via het contactformulier op onze
vernieuwde website; www.driemastersaks.nl. We leiden u graag rond!!

et tekenen, schilderen en sieraden
maken hebben mij door de zware tijden heen geholpen. En nog steeds zorgt het
ervoor dat ik de ellende vergeet en mezelf
in een andere wereld begeef. Ik bewerk en
beschilder graag op hout op allerlei manieren en met allerlei materialen. Maar ook op
doek vind ik het leuk om een verhaal over
mijn achtergrond in spetterende kleuren en
figuren te vertellen. Als iemand mijn schilderij of kunstwerk ziet en zegt: “ik voel me
gelijk in de tropen” dan wordt ik heel blij.
Mijn verhaal is gehoord en ervaren. Dat
doet mij goed. Ik hoop dat iedereen daar
vrolijk van wordt. “Bon Biní” (welkom) op
mijn expositie”. Voor vragen bel me op 06461 412 10. Kijk ook op:
<www.manolasintjago.exto.nl>
Deze prachtige afbeeldingen op hout hangen nog tot 1 januari bij WonenPlus in De
Alkenhorst aan de Schelfhoutlaan 4. Een
hele kunst gezien haar visuele beperking.
WonenPlus biedt vrijwilligershulp aan huis
en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur. Kom gerust
binnen!
Inge Zoet

Bianca Boerlage
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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
40
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Films in de
Pius X kerk

Nieuws van de iPabo
Tijdens het zomerreces is hogeschool
iPabo verhuisd van de Gabriel Metsulaan
naar de Rubenslaan, waar het gebouw
‘De Hoef’ is betrokken na een grondige
verbouwing. De introductieweek voor de
honderdtwintig nieuwe studenten, eind
augustus, viel net nog iets te vroeg en
heeft helemaal extern plaatsgevonden. In
de eerste week van september was het
gebouw echter voldoende ‘gebruiksklaar’
om er de eerste lessen in te verzorgen. In
een klein deel van het gebouw kon ook de
Alkmaarse Psychologen Praktijk opnieuw zijn intrek nemen. Tijdens de verbouwing hadden de psychologen tijdelijk
aan de Gabriel Metsulaan praktijk gehouden.

I

nmiddels is de nieuwe hogeschool volledig in bedrijf, terwijl her en der in en
rond het gebouw de puntjes nog op de i
werden en worden gezet. Buurtbewoners
zullen hebben gemerkt dat de aanwezigheid
van een school een andere dynamiek geeft
aan de buurt. Er lopen en fietsen studenten.
Ze zitten soms met vele in de bus. Er rijden
meer auto’s en er wordt bij drukte geparkeerd in de straat. Misschien hebt u gemerkt
dat de bedrijvigheid ook erg wisselt. Tij-

I

n de Pius X zal op woensdagmiddag
28 november een waar gebeurd verfilmd verhaal vertoond worden over de
walvisvaart en op woensdagmiddag 19
december een kerstfilm en glühwein na
afloop. Aanvang om 14.00 uur.
Yvonne de Weerdt
dens vakantie- en stageweken is het rustig
rond de school. Hopelijk ervaart u de levendigheid als plezierig.
Een officiële opening vond plaats op donderdag 15 november. Directe buurtbewoners kregen een uitnodiging in de brievenbus om daarbij aanwezig te zijn, maar ook
andere geïnteresseerden in de wijk waren
van harte welkom.
Tussen 15.00 uur en 16.30 was er gelegenheid om het gebouw te bezichtigen, daarna
konden bezoekers onder het genot van een
drankje en een hapje het officiële gedeelte
bijwonen, waarbij de openingshandeling
rond 17.00 uur werd verricht door mevrouw
E. Konijn-Vermaas, wethouder van Alkmaar.
Sjaak Bos
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Wilt u ook

Dat kan!
Bel, schrijf of e-mail naar: Martien de Bruijn
Honthorstlaan 262
1816 TK Alkmaar
072-511 35 40
<redactie@geestmolen.nl>
Uitgave ‘De Geestmolen’
‘De Geestmolen’ is sinds 1995 een uitgave van de vereniging Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ en verschijnt 4 maal per jaar. Aan het einde van februari, mei, augustus en
november.
Oplage en verspreiding
Het blad wordt in een oplage van 1190 exemplaren huis aan huis bezorgd in het volgende
gebied:
Bloemaertlaan, Cornelis Begastraat, De Vliegerstraat, Hoeverpad, Honthorstlaan, Jan de
Heemstraat, Leonard Bramerstraat, Lievenshof, Moreelsestraat, Porcellishof, Schelfhoutlaan, Terborchhof (De Vleugels), Terborchlaan, Tethart Haagstraat, Weenixhof, Weissenbruchstraat, Willem Hedastraat, Willem Kalfstraat, Résidence Hoevervaart, De Alkenhorst, Bosschaertpad, Claeszpad, Van der Astpad, Saverystraat.
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn (formaat A5)

hele pagina
€
180,
halve pagina
€
90,
een derde pagina
€
60,
een vierde pagina
€
45,Plaatsing van de advertentie is voor 4 uitgaven ingaande op de eerstvolgende verschijningsdatum. Het is ook mogelijk om de inhoud tussentijds te wijzigen, dit met het oog op
eventuele seizoenacties!
RABO bank rekening NL93 RABO 0376 4995 16
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40637547
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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.
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: Mallegatsplein 2, tel. 0900-88 44,
Wijkagent: Bert Been, spreekuur Honthorstlaan
436, di. 14.00-14.30
tel. 0900-8844
<Bert.Been@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: Jos Sinnige, Honthorstlaan
436, spreekuur donderdag 9-10 uur.
tel. 14072, 06-524 933 96
<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,

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, De Alkenhorst, Bosschaertpad, Claeszpad, Van der Astpad, Saverystraat.

Ja, ik word lid van de vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Naam:_________________________________________________________________
Adres:_________________________________________________________________
Postcode:__________________Plaats_______________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Datum en Handtekening:_________________________________________________
Ieder jaar ontvangt u een betalingsverzoek, directe betaling: NL93 RABO 0376 4995 16

Inleveren lidmaatschapstrookje: Bloemaertlaan 182, penningmeester@geestmolen.nl
(op aanmelding als lid is ons privacy beleid van toepassing)
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