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Beste buurtbewoners
‘Geestmolen’

van

De

Hoef

Jubileum
In het voorjaar van 2020 hopen Buurtoverleg en Buurtkrant De Geestmolen 25 jaar te
bestaan. Dit jubileum was een mooie gelegenheid om voor een te drukken nieuwe
voorraad buitenkaften, de voorkaften alvast
te voorzien van ‘25 jaar’. Tijdens de ALV
van maart 2019 kwamen leden reeds met
suggesties aan om volgend jaar dit jubileum
groots te vieren. Hierbij roep ik alle leden
op om hetzelfde te doen, zodat het in de
lente van 2020 een echt wijkfeest gaat worden.
Finale Rabo clubkas campagne
De op 18 juni in het Afas stadion gehouden
clubkas finale leverde bij uitreiking voor
Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’,
€ 193,62 op. Het geld zal besteed worden
aan het kwarteeuw jubileum in 2020. Vier
vrijwilligers waren aanwezig om de cheque
op te halen. Door onduidelijkheden rond de
stem procedure kreeg onze vereniging deze
keer slechts 42 stemmen. Onze hartelijke
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dank aan deze actieve leden. Hopelijk
brengt de campagne volgend jaar nog meer
op.
Nationale Burendag 28 september 2019
De Vleugels en Huis van de Wijk De
Alkenhorst gaan dit jaar samenwerken om
van Burendag een groot wijkgebeuren te
maken.
In De Vleugels wordt een cadeau en informatiemarkt georganiseerd. Informatiekramen kunt u verwachten van de Huurdersvereniging Onder De Vleugels, Huis
van de Wijk De Alkenhorst, Buurthuis De
Blauwe Boom, de Kerk van Jesus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen, Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’, de Maxmobiel, de Buurtfiets en de Buurtboot. Ook
Vomar De Hoef, Tweewielercentrum De
Hoef en bakkerij Mens zullen met een
kraam aanwezig zijn. Deze middag wordt
ook de nieuwste aanwinst voor de wijk, de
Buurtfiets geïntroduceerd.
In De Alkenhorst worden creatieve workshops gegeven en buiten een rommelmarkt
gehouden.
De Blauwe Boom levert naast creatieve
workshops ook de Djembe groep die graag
muziek wil maken.
In de Kerk van Jesus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen zullen workshops worden gegeven met informatietafels
over de volgende onderwerpen: Familiegeschiedenis, Gezonde Voeding en een video
presentatie over de kerk wereldwijd.
De locaties zijn geopend van 14.00 tot
16.30 uur, hapjes en drankjes zijn veelal te
kopen/krijgen. Alle wijkbewoners van De
Hoef ‘Geestmolen’ en De HoefZO zijn van
harte uitgenodigd om met ons Burendag te
vieren.
Martien de Bruijn
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voor hun deur zonder dat zij hiervan door
de gemeente op de hoogte gebracht zijn.

Omgekeerd
inzamelen
De gemeente heeft ervoor gekozen om
‘omgekeerd’ afval in te gaan zamelen. De
grijze rolcontainer zal gebruikt gaan
worden voor plastic, blik en drinkpakken. Het ‘restafval’ zal gedeponeerd
moeten gaan worden in ondergrondse
containers. Naast de flatgebouwen komen er aparte containers voor plastic,,
blik en drinkpakken.
Het mag geen verrassing zijn dat het Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ volledig
achter gescheiden afvalinzameling staat. Dit
bevordert hergebruik en is daarmee duurzamer en milieuvriendelijker dan klassieke
afvalinzameling. Toch heeft het Buurtoverleg op 22/7 een zienswijze ingediend.
Participatie
In het voorgaande traject was de participatiegraad coproduceren/adviseren. Nu werd
dit beperkt tot informeren middels een inloop op 7 mei. Het beleid is minimaal te
kiezen voor adviseren en alleen gemotiveerd voor een lagere participatiegraad te
kiezen. Het Buurtoverleg heeft gevraagd
om de vastgestelde kaderstellende nota van
de gemeenteraad dan wel vastgestelde startnotitie van het college waarin de
(gewijzigde) participatiegraad vastgesteld
is.
Onvolledigheid informatie
Op 25 juni 2019 is een brief naar alle betrokken bewoners verstuurd met daarin ‘het
ontwerp-aanwijzingsbesluit’. Bewoners van
de ‘laagbouw’ zijn alleen geïnformeerd
over de restafval locatie voor de betreffende
woning maar niet over de plaatsing van
containers voor plastic afval dat inherent
deel uitmaakt van hetzelfde besluit. Sommige ondergrondse containers komen vlak

Vaststelling ontwerp-aanwijzingsbesluit
Bij de vaststelling van het ontwerpaanwijzingsbesluit bleken niet alle ingediende reacties behandeld. Eén hiervan was
een betere locatie voor drie nieuwe ondergrondse containers aan de Bloemaertlaan
waarvan de locaties niet bekend gemaakt
waren aan de direct omwonenden. Hierover
is contact geweest met Stadswerk072. Deze
gaf aan de mails niet gezien te hebben, dat
de locaties nu vast stonden en dat wij een
‘zienswijze’ moesten indienen.
Handhaving locaties
Op verzoek heeft Stadswerk aangegeven dat
de geplande locaties voor de nieuwe ondergrondse containers getoetst zijn op de verkeersveiligheid, de aanwezigheid van kabels, leidingen en bomen en het beperken
van de overlast voor de omgeving.
Aangegeven werd dat ‘In verband met de
aanwezigheid van leidingen is het plaatsen
naast de bestaande locaties zoals gevraagd
in de reactie niet mogelijk mede vanwege
aangescherpte veiligheidsnormen.’
Zienswijze
In de zienswijze van het Buurtoverleg is
gevraagd naar de tekening van de locatie
van de leidingen. Temeer omdat één van de
nieuwe containers juist vlak bij bestaande
leidingen ingepland is. Verzocht is de nieuwe containers niet in bestaande groenstroken aan te brengen met bijbehorende tegelpaden maar te clusteren bij de bestaande
containers.
Eerder heeft de gemeente aangegeven dat
clustering de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt omdat niet tegelijkertijd twee
verschillende containers door twee verschillende vrachtwagens geleegd worden. Ook
heeft de gemeente eerder aangegeven dat
plaatsing op de kopse kant van de dwarsge-
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legen straten voorkomt dat de weg geheel
geblokkeerd wordt door de vrachtwagen die
de containers leegt. Plaatsing op de kopse
kant komt de verkeersveiligheid ten goede
en heeft tevens als voordeel dat er geen of
minimale overlast is voor tegenovergelegen
en/of naastgelegen percelen. Ook heeft de
gemeente toentertijd aangegeven desgewenst leidingen te zullen (laten) verplaatsen
als dit plaatsing van de ondergrondse containers op de kopse kant in de weg zou
staan. Dit zijn belangrijke argumenten om
de overlast tot een minimum te beperken.
De huidige ondergrondse vuilcontainers
aan de Bloemaertlaan zijn dan ook
(geclusterd) op de kopse kanten geplaatst
tegenover de dwarsgelegen straten.
Wijzigingsvoorstel
Het Buurtoverleg heeft Stadswerk072 verzocht ter plekke te willen kijken wat de
(on)mogelijkheden zijn voor andere
(betere) locaties dan de huidige ingeplande
locaties van de nieuwe containers. Verzocht
is de plastic container ‘WE023K’ niet in de
groenstrook tussen de twee kruispunten van
Lievenshof met de Bloemaertlaan te plaatsen maar naast de bestaande restafvalcontainer ‘WE017R’ tegenover de Leonard
Bramerstraat. Verzocht is de plastic container ‘WE022K’ niet pal naast een boom in
de groenstrook van de bocht Cornelis Begastraat/Bloemaertlaan te plaatsen maar
naast de tegenovergelegen gelegen restafval
container ‘WE021R’, tegenover de Cornelis
Begastraat. Tevens is verzocht de restafval
container ‘WE106R’ niet in de hoek
Bloemaertlaan-Terborchlaan te plaatsen aan
de Terborchlaan, maar tegenover de
Weissenbruchstraat.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
6

Herinrichting
Landschapsrand
Olympia- (& Robonsbos/sport) park
In juni kondigden twee Stadskranten en
de Rodi zomereditie (week 31, juli/
augustus) al de komst aan van de herinrichting landschapsrand om het Olympia
- (en Robonsbos/sport) park heen. De
aanleg van een twee kilometer lange
recreatieve fiets- en wandelroute inclusief struinpaden biedt dan ook aansluiting op een ontbrekende schakel in Alkmaar-West, onderdeel TerborchlaanZuid. Met het in fases uit te voeren netwerk als impuls voor flora, fauna en recreatie, wordt hopelijk volgend jaar begonnen.
Tijdens een inloopavond op 8 juli in sporthal De Meent Bauerfeind konden geïnteresseerden zich laten voorlichten, de plankaarten bekijken en meningen ventileren. De
deelgebieden zijn Zuid, Midden en Noord
terwijl uitvoering hiervan deels afhankelijk
blijft van de verkoop van grondkavels A, C
en D. Kavel B werd verkocht aan Subway
en Febo/Olympiaweg. Op kortere termijn
wordt begonnen met de aanleg van een onderdeel uit deelgebied Zuid, omdat dit al in
de gemeentelijke begroting kon worden
opgenomen.
Deelgebied Zuid (Terborchlaan-Zuid Hoeverweg)
Komende vanaf de Meerweg richting
schaatsbaan De Meent
Bauerfeind/
Terborchlaan-Zuid is het doel om in 2020,
links vóór het bruggetje en over de sloot
heen in het weiland, een fiets-/wandelpad
aan te leggen als afwezige schakel. Het
olifantenpaadje rechts aan de andere kant
van een aansluitende sloot en liggende in de
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te koop staande bedrijfskavel A, komt hiermee dan te vervallen. Dit aan te leggen onderdeel met bomen wordt op basis van getoond schetsontwerp Terborchlaan-Zuid,
gegoten in een parkstrook met natte natuur
wat vervolgens uit zal komen op de Hoeverweg.
Deelgebied Midden (Hoeverweg - Kromme Sloot)
Na oversteek van de Hoeverweg vindt aansluiting plaats op een al gerealiseerd onderdeel van de fiets-/wandelroute, met langs
beide kanten watervogelgebied wat links
ligt van de in 2019 voltooide Subway en
Febo. Dit fietspad werd in 2017 aangelegd
en sluit aan op de (verlengde) Olympiaweg
met aan de overkant het volkstuinencomplex. Hier rechts van ligt als afscheiding
een sloot en het CBR waar aan de linkerkant een fiets-/wandelpad wordt aangelegd
op het grondgebied van het Evenemententerrein, dus langs de gemeenschappelijke
slootgrens. Dit pad zal leiden naar de zuidzijde van de Kromme Sloot waar aan de
overzijde de afgesloten Munniksbos en
Ravensmolen van dichterbij te zien is. De
route continueert achter het Evenementen
Deelgebied Zuid

terrein en de Hockeyclub (hier langs bestaat
al een gras pad), komt uit op de Olympiaweg en na een bruggetje over de Kromme
Sloot op de Robonsbosweg. Opzij van
OSG Willem Blaeu volgen het Steenslootpad en tunneltje onder de N9, met aansluiting op De Hoef/binnenstad. De aanleg van
wandelpad Olympiaweg is al begonnen.
Deelgebied Noord (Kromme Sloot Bergervaart)
Ten westen van het Robonsbos sportpark
met de AFC’34 -, rugby velden & Camping
Alkmaar (inclusief strandje aan de sloot),
vervolgt de route zich aan de overkant van
de hier achter liggende sloot op gronden die
nu nog als weiden in gebruik zijn. Hiervoor
moet eerst een bruggetje aangelegd worden
vanaf de zuidoever van de Kromme Sloot
om op de hoogte van genoemde (sport)
terreinen naar een nu nog oud karrenspoor
(privé) weggetje te leiden om ten zuiden
van De Batavier aan de Bergerweg te eindigen. Ook hier geldt dat realisatie afhankelijk is van kavel verkoop.
Susanna E. Kropf

Hoeverweg

Meerweg
Terborchlaan-zuid
Terborchlaan
De Meent
Augustus 2019
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De Alkenhorst
- Op 25 juli kwam de digitale Nieuwsbrief
uit met evenementen in augustus en september.
- De Alkenhorst en De Vleugels zullen op
zaterdag 28 september in beide locaties
gezamenlijk naar buiten treden tijdens Burendag.
- Inmiddels lieten andere partijen zoals De
Blauwe Boom, de Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen en ons
Buurtoverleg ook blijken aan Burendag
mee te willen doen. Zie blz 4.
Alkmaarder Hout
De voorpagina’s van het NHD (Noord Hollands Dagblad) en Regio van 7 augustus
meldden een kapaanvraag van totaal honderdelf bomen voor de (ver)nieuwbouw
van het NW Ziekenhuis. De bedoeling is
dat van dit aantal negentien bomen worden
verplaatst naar een nieuwe plek, terwijl de
rest van de te kappen bomen één op één
wordt vervangen door kwalitatieve compensatie (voor een grote gekapte boom
komt ook een groot exemplaar terug).
Als kap onontkoombaar is kunnen deze
groencompensaties gemeente breed/wijder
bereik, lichtende voorbeelden worden. In
2020 hoopt hier Hotel Schutterswei te openen met ruim honderd kamers en het aantal
parkeerplaatsen méér dan te verdubbelen
van twee en zeventig naar honderd vier en
vijftig stuks. Eind 2019 sluit Grand Café
Koekenbier wat in 2020 wordt gesloopt
voor appartementen. Voorlopig zijn we nog
wel even bezig met ontbossing en hopelijk
óók met herbebossing van de ruim vier
eeuwen oude Alkmaarder Hout.
8

Van der Astpad
Rond 5 juli hier een man gespot in Schotse
nationale dracht. Aan zijn scotty oufit hing
wel een bontje te bungelen maar een klinkende doedelzak ontbrak nog.
Autobrand(en)
De Regio pagina van het NHD van 22 juli,
blz 5, meldde dat in de nacht van zaterdag
20 op zondag 21 juli er een autobrand
plaatsvond in de Willem Bartiusstraat. In
datzelfde weekend maakte deze onderdeel
uit van een serie autobranden van totaal
drie stuks in heel Alkmaar.
Cornelis Begastraat
Op 8 juli tegenover straatnummer 22 tussen het lommerrijke groen met schaduw
langs de parkeerplaatsen, een gemakkelijk
fauteuil gezien.
De Bloemaert
- In de vorige Geestmolen van mei kondigden we de komst aan van nieuwbouwplan
De Bloemaert met eenentwintig koopwoningen, inclusief sociale woningbouw. Volgens de website Nieuwbouw NL (Alkmaar)
start de verkoop per 2 september 2019.
Hierna ontbreekt iedere info.
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- Intussen kwam in de nacht van 12 op 13
augustus aan de Bloemaertlaan 20 de rook
uit het dak. Voor de tweede keer rukte de
brandweer hier uit maar nu met een hoogwerker om zich toegang te verschaffen tot
het al jaren afgehekte/leegstaande/dichtgetimmerde kantoorpand van Rooker Assurantiën, door ramen/deuren in te slaan. Buiten vanuit glasloze ramen toont een ruimte
binnenin rondom graffiti op de muren. Eerder op 1 september 2016 werd er voor de
eerste keer al brand gesticht op een vrijelijk
toegankelijk terrein, waardoor een houten
pallet voor een barbecue tegen de achtermuur kon worden geplaatst met als resultaat, gesprongen ruiten. Sinds november
2016 is Botbouw/Heerhugowaard medeeigenaar van het vervallen pand en wil er
het eerder genoemde woningbouw project
realiseren. Ook Huisartsenpraktijk Bergerhoef had in een vroeger stadium al interesse
getoond in dit te verbouwen pand. Met deze
tweede brand op 12 & 13 augustus 2019
lijkt de urgentie hoger dan voorheen en
belegt Botbouw op woensdagavond 11 september een vergadering voor ingewijden.
Nieuwbouw obs Campus
De ontwikkelingen rond de toekomstige
sloop/nieuwbouw van een gezamenlijke obs
campus aan de Judith Leysterstraat met de
hiermee gepaard gaande voorlopige verhuizing, hebben vertraging opgelopen. Een
Nieuwsbrief van de Nicolaas Beetsschool
van juni meldt dat de verhuizing naar de
Gabriel Metsulaan in het leegstaande voor-

malige Ipabo pand, wordt uitgesteld tot de
kerstvakantie in 2019. Tijdelijke reparaties
en aanpassingen duren langer dan gepland.
Claeszpad
Zaterdagmiddag/avond 17 augustus was het
aan het Claeszpad een gezellige drukte met
een straatbarbecue en een springkussen
voor de kinderen.
Hospice
De boombank rondom een dikke populier
bij de ingang, is verplaatst naar het gazon.
Boomwortels duwden de rand van de bestrating omhoog zodat het niet veilig meer
zitten was.
Bijenhotels
De Zomereditie van Alkmaar op Zondag en
Alkmaars Nieuwsblad in week 28 (half juli)
maakte via artikel ‘Bijenhotels op twintig
Alkmaarse schoolpleinen’ bekend dat Natuurgids Alkmaar in de hele gemeente twintig gratis bijen hotels heeft uitgereikt aan
schoolpleinen. Navraag over De Hoef bleek
te verwijzen naar obs de Driemaster en de
Kiddies locaties voor buitenschoolse opvang. Het doel is om kinderen kennis te
laten maken met wilde bijen en hun leefomstandigheden. In september krijgen ze nog
een bijen les.
Fritz Conijn(tunnel)
In het Alkmaars Weekblad van 5 juni/blz 23
wordt met artikel ‘Audities voor Alkmaarse
verzetman’ een oproep gedaan voor de
nieuwe productie ‘Fritz’ over de Alkmaarse
verzetsman uit WO2, Fritz Conijn, door
Superstar Theaterproducties. Deze zijn op
zoek naar regionaal amateurtalent met begin
mei 2020 theater voorstellingen in De Vest.
Dan viert NL 75 jaar bevrijding. Info en
inschrijving voor audities
<www.superstartheater.nl>
- In juli werden aan de westelijke entree van
het tunneltje twee nieuwe paaltjes terugge-
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2019 bomen al waren verwijderd, langs het
inmiddels voltooide pand.
- De NHD Regio pagina van 18 juli, blz 5,
deelt mee in het artikel ‘Crematorium opent
deuren in oktober’ dat het Monuta - PC
Uitvaart crematorium aan de Meerweg 11
(Egmondermeerpolder), in oktober wordt
geopend. Vanaf half september wordt het
crematorium al in gebruik genomen. Verdere info <info@crematoriumalkmaar.com>
bracht, inclusief een groot witgeschilderd
wegdek vlak.
Crematorium
- Eind mei stond op de Aert de Gelderlaan/
hoek N9 een tijdelijk verkeersbord
‘Doorgaand fietsverkeer t.b.v crematorium
afgesloten’. Met wat flexibiliteit was doorrijden tòch mogelijk terwijl een wegenbouwmachine aan de zuidkant van de
Meerweg de straatbreedte aan het vergroten
was. Het betrof de locatie waar rond april

Groen-/andere gemeentelijke teams
- Op 15 en 22 mei en 13, 14, 19 en 21 augustus schoonde een borstelauto rond de
Bloemaertlaan parkeerplaatsen, granulaatstroken en straatkanten op en ontdeed ze
van onkruid.
- Op 21 mei prikten twee mannen met lange
stokken rommel van de straat, omgeving de
Bloemaertlaan.
- Rond 4 juli werden in de Bloemaert-/
Schelfhoutlaan de wadi’s gemaaid, waarmee de variëteit aan wilde bloemen ook
grotendeels verdween.

Wilt u adverteren in De Geestmolen, dat kan:
Bel, schrijf of e-mail naar: Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262,
1816 TK Alkmaar, 072-511 35 40, <redactie@geestmolen.nl>
‘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 ons werkgebied.
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn (formaat A5)

hele pagina

halve pagina

een derde pagina

een vierde pagina
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180,90,60,45,-

- Op 8 juli bij de Bloemaertlaan een uitgebreid groen team gezien met onkruidbestrijders. Het gonsde van de bosmaaiers die het
gras tussen de trottoirs aanpakten. Ook was
er een vuilnisprikster aanwezig die het vuilnis uit de gemaaide wadi’s verzamelde.
- Op 8 augustus pakte een schoffelteam het
rozenperkje aan het begin van de Terborchlaan/ hoek Bloemaertlaan, aan.
Willem Hedastraat
Een Overheid.nl e-mail meldt een verleende
vergunning voor het houden van een rommelmarkt op Zondag 22 september 2019.
Hittegolven
De eerste hittegolf dit jaar van eind juni was
niets te vergelijken met de tweede van eind
juli, waarbij landelijk 40.7ᵒ werd gehaald.
Een derde in augustus is haalbaar. Hopelijk
zijn project ontwikkelaars/architecten volop
bezig met het ontwerpen van woningbouwprojecten waarin zoveel mogelijk regenwater opvang (zoals groen in plaats van regen
blokkerende/zon opnemende tegels) en hitte
bestendigheid (groene daken/bomen aanplant en lichtgekleurde woningen) worden
meegenomen.
Deze en andere milieu maatregelen in
(nieuw) bouw projecten zien we met nòg
méér belangstelling tegemoet om de wijk zo
leefbaar/schaduwrijk mogelijk te houden.

Winkelcentrum De Hoef
- Een Overheid.nl e-mail van 25 juli kondigt een verleende omgevingsvergunning
aan nabij Van Ostadelaan 301 (Bakkerij
Mens) voor plaatsing van reclame en bewegwijzering.
- Vanaf juli gezien dat het Alkmaars Weekblad af te halen is bij boekhandel Bruna,
buiten/onderaan de krantenrekken. Dit ondanks goede ervaring met huis-aan-huis
distributie.
-Minimaal tijdens de vakanties kon de gecombineerde Rodi Zomereditie (Alkmaars
Nieuwsblad & Alkmaar op Zondag) bij AH
worden opgehaald. Distributie is slecht.
- Op dinsdagavond 16 juli was een vrouwelijk imker bezig om uit een jonge heg aan
de
zuidkant
(hoogte
apotheek/
fietsenrekken) langs een paadje naar de
parkeerplaatsen toe, een zwerm bijen op te
vangen. Ze was gekleed in een wit pak met
hoofdbescherming en bezig de honderden
bijen te verzamelen en is de heg hiermee
bijenvriendelijk verklaard.
Hoevervaart
- De stronken van het langs het westelijk
wandelpad - hoogte Bosschaertpad - op 26
februari gekapte twee hoge abelen, werden
in mei verwijderd. Een grote kale plek
vraagt hier om kap compenseerders.
- Eind mei lagen aan de Bloemaertlaan/
hoek Van Ostadelaan, hoogte molenaarshuis, zes hooibalen klaar. Op 10 juli lagen
hier vijftien hooibalen te wachten nadat
eerder die maand de Hoevervaart oevers
weer waren gemaaid.
- Op 11 juli lag een hoop planken die jarenlang boven de waterlijn tussen uitstekende
paaltjes horizontaal zichtbaar waren, op
elkaar gestapeld langs het westelijke wandelpad hoogte Aert de Gelderlaan. De verwijderde planken dienden ter ondersteuning
van (bestaande) waterplanten als waterzuivering en om de oevers te beschermen tegen te hard varende bootjes. Deze planken
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waren onnodig voor langzaam varende
bootjes.
Honthorstlaan flats
Na jarenlang huismeester te zijn geweest bij
de VvE Hoefplan V, vertrok Hans Veerbeek
afgelopen voorjaar. Zijn opvolger is Peter
Snoeck met als telefoonnr 06 - 12.65.28.60.
Huisvesting
- Een Overheid.nl e-mail van 13 juni maakt
bekend dat er een omgevingsvergunning
aanvraag is binnen gekomen voor het omzetten van een Woning naar Kamerverhuur
voor Hobbemalaan 46.
- Ook op 13 juni deed de VVD een persbericht uitgaan nadat een omgevingsvergunning (aanvraag) ‘Handelen in strijd met de
ruimtelijke ordening’ uit een Overheid.nl email van 21 juni, niet werd verleend. Echter
sinds 4 juni worden toch illegale kamers
verhuurd in het pand Willem Kalfstraat
160/hoek Willem Hedastraat, een op internet te koop staand vide woning. Dit pand
wordt verhuurd aan Woonvoorziening De
Brug/Alkmaar, ter begeleiding van jonge
mannen om zelfstandig te gaan wonen en
enkel overdag worden begeleid. Volgens
het persbericht wonen er vier mannen maar
deze nieuwe bestemming past niet in het
bestaande bestemmingsplan, zodat handhaving zal plaatsvinden. Inmiddels was er
contact tussen de wethouder en DNO. In
een Overheid.nl e-mail van 18 juli werd nu
een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning met wijziging van Wonen
in Maatschappelijk met Woonaanduiding.
- Een Overheid.nl e-mail van 25 juli kondigt een omgevingsvergunning aan voor de
huisvesting van vier personen in een eengezinswoning aan de Blanckerhofweg 34, die
al een tijd leeg stond. Ook deze aanvraag
slaat op ‘Handelen in strijd met de ruimtelijke ordening’, terwijl de woning inmiddels
al wordt bewoond.

Iepziekte
In juni werd voor Nicolaas Beetskade 50
een grote boom gekapt, langs de Hoevervaart. Op 30 juli werden aan de Terborchlaan tegenover de zijkant van Albert
Heijn, drie iepen gekapt. Hopelijk krijgen
ook hier opvolgers de kans om het omgezaagde quartet te compenseren
Willem Kalfstraat
Het Hoogheemraadschap verleende rond 31
juli drie vergunningen aanmeerconstructies
particulieren langs de Hoevervaart.

Luchtballon
Op 23 mei was boven De Hoef een grote
rood/wit/blauw gekleurde luchtballon te
zien.
Olympia (sport)park
- Het Alkmaars Weekblad van 29 mei meldde dat in mei een McCafé werd geopend in
het McDonalds restaurant, Alkmaar-West.
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Dit biedt een grote variëteit aan vele soorten
koffie.
- Een Overheid.nl e-mail van 13 juni vermeldt de verleende omgevingsvergunning
voor de kap van twee bomen in de berm van
openbaar gebied tegenover Olympiaweg 16
(Kiddies), voor aanleg van een wandelpad.
Hopelijk worden ze gecompenseerd tijdens
de herinrichting van het (sport) park.
- Op 23 juni vond in de Meent Bauerfeind
de tweede ‘Meet & Greet’ plaats van alle
hulpinstanties.
- In de Stadskrant van 26 juni stond op de
voorpagina de uitnodiging voor een inloopavond op woensdag 8 juli in sportcomplex
De Meent Bauerfeind, over de (her)in richting
van
landschapsrand/Olympia/Robonsbos (sport)park. Het gaat om de aanleg
van aanvullende fiets-/wandelpaden met
natte natuur en verbinding/uitbreiding met
recreatie voorzieningen, zie blz 6 en 7.
- Met een Overheid.nl e-mail van 11 juli
werd een vergunning verleend voor Drank-/
Horeca-/ Exploitatie- en Terrasvergunning
aan Tennisclub Alkmaar, Terborchlaan 315.
- Een Overheid.nl e-mail van 25 juli verleende een terrasvergunning voor Victorie
Plaza Bowlen en Kegelen, Terborchlaan
327.
Omgekeerde vuilnisinzameling
Na de wijkinloop op 7 mei, een Stadswerk072 huis-aan-huis brief van 25 juni
met bijlagen en een Overheid.nl e-mail van
27 juni, heeft de gemeente het (ontwerp)

aanwijzingsbesluit vastgesteld. Het Buurtoverleg heeft hiertegen op 22 juli een zienswijze ingediend en pleitte voor zoveel mogelijk clustering van aan te vullen ondergrondse container locaties, naast rééds bestaande. Het betreft een zo compact mogelijke plaatsing/herindeling van containers.
Zie ook blz 5 en 6.
Onderscheiding
In de Stadskrant van 29 mei, blz 5, met foto
stond het artikel ‘Koninklijke onderscheiding voor Alkmaarse veteraan Ad Jansen’.
Wijkgenoot de heer Ad Jansen was actief

als organisator van veteranendagen in de
hoedanigheid van Indiëganger, gastlessen
op scholen, vrijwilliger bij het Instituut voor
Natuur- en Milieu educatie, IVN en raadswatcher. Op 24 mei werd hij beloond met
een benoeming tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.

Regenwater ontkoppeling De Hoef ZW
We grijpen terug op De Geestmolen van
augustus 2017. Tijdens een gemeentelijke
inloop op 8 juni 2017 werd de laatste fase 4
aangekondigd. Eind datzelfde jaar zou worden begonnen met de regenwater ontkoppelingswerkzaamheden die in 2018 voltooid
hadden moeten zijn.
15
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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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In een Overheid.nl e-mail van 16 mei 2019
werd een op 15/5 gepubliceerde aanvraag
Omgevingsvergunning gedaan voor vervanging/vernieuwing van riolering, verwijdering/aanbrenging van verhardingen en het
kappen van bomen/groenvoorzieningen,
openbaar gebied tussen de Terborchlaan,
Aert de Gelderlaan en de EgmonderhoutZuid. Het lijkt hier te gaan om de laatste
fase 4 in De Hoef. Op 23 juli 2019 deden
we per e-mail navraag bij de gemeente en
nog diezelfde dag werd meegedeeld dat de
aanvraag inmiddels is ingetrokken zonder
dat bekend is wanneer een nieuwe aanvraag
zal worden ingediend.
Ruysdaelkade
Begin augustus gezien dat binnenin de al
jaren leegstaande Nissan garage op de vloer
intussen neonrode tekens werden aangebracht. Deze komen bekend voor en verwij-

zen waarschijnlijk naar het aan te sluiten
Warmtenet in De Hoef. Ondertussen toont
een bord in de etalage dat het pand is verkocht. Mag hieruit geconcludeerd worden
dat de bouw van het appartementencomplex
met Huisartsenpost Bergerhoef/apotheek en
het Warmtenet er beide aan zitten te komen?

Mooiland, aangeboden werden aan collega
Woonwaard. Deze laatste bedankte voor de
eer. Hierna werden de appartementen aangeboden aan de bewoners zèlf. We wachten
af hoe deze massale/sociale huurwoning
saga in de wijk gaat uitrollen.
De Vleugels
- De eerstvolgende tweewekelijkse Resto
van Harte maaltijd (oneven weken) vindt
plaats op woensdagavond 11 september
vanaf 17.30 uur. Zie Buurtagenda.
- Inmiddels is de uitgeprinte Nieuwsbrief
‘Reuring in De Hoef’ juli 2019, nummer 5,
uitgekomen. Deze biedt interessante
nieuwsitems, incl. een activiteitenkalender
tot eind oktober.
Warmtevisie
- De NHD Regiopagina 5 van 21 mei maakt
met artikel ‘Alkmaar kiest eerste gasloze
woonwijken’ bekend dat de gemeente zes
wijken heeft aangewezen die de meeste
kans lopen om in de komende tien jaar van
gas los te raken. Hieronder zitten ook De
Hoef III en IV (1870 huishoudens ingesloten door de Egmonderhoef-Zuid, Terborchlaan, spoorlijn en de N9) met het
grootste aantal huishoudens van de zes wijken. Wat de gemeente betreft zouden al
deze woningen nog voor 2030 zonder aardgas verwarmd moeten worden en dit staat in
document ‘Warmte visie’. De twee keuzes
voor een alternatief van gas zouden zijn het
warmtenet van de HVC en een geheel elektrische oplossing.

De Hoef ZO
- Een overheid.nl e-mail van 14 juni meldt
(weer) een verlengingsbesluit cameratoezicht van zes maanden voor het El Grecohof. Dit besluit was op 11 juni 2018 al geVan de Veldelaan
Begin augustus vernamen we van een be- nomen. Eén en ander is gebaseerd op angst/
treffende bewoner dat de appartementen onrust uit het verleden onder bewoners,
complexen ‘Groote Togt’ en ‘Middentogt’ - zoals twee schietincidenten en andere overinclusief achterstallig onderhoud - en in last bij drugsgebruik/-verkoop, geluidsoverbeheer/eigendom van woningcorporatie last en vechtpartijen. Het verlengingsbesluit
17
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gaat samen met verbetering van de verlichting en groen onderhoud.
- Op zondag 23 juni werd de allereerste
rommelmarkt gehouden in het Murillohof.
- In juni werden aan de Tooroplaan drie, aan
de Van Goghlaan één grote boom en in augustus een tweede grote boom gekapt. Hopelijk volgen na de verwachtte iepziekte
tòch vijf flinke vervangers desnoods andere
boomsoorten, met als voorbeeld van begin
2019 de Nassaulaan en in de toekomst het

NW Ziekenhuis, inclusief kwalitatieve
groencompensatie voor boomkap.
- In juni vernamen we dat de Blauwe Boom
haar succesvolle activiteit ‘Eten met de buren’ heeft moeten opgeven wegens gebrek
aan vrijwilligers.
- Van een Syrisch-Koerdische statushouder/
ex leraar Arabisch, vernamen we begin juli
dat hij wekelijks op zondag in de islamitische basis school An Nasr/Tooroplaan - op
privé initiatief - drie uren Arabische les
geeft aan schoolkinderen van Somalische
afkomst. An Nasr liet weten in de weekenden het schoolpand te verhuren aan een
groep Somaliërs, maar dat gebeurt dan buiten haar verantwoording om.
- Een Overheid.nl e-mail van 11 juli toont
een verleende Exploitatie-/Terras vergunning voor clubhuis De Uitkijk (speeltuin De
Hoef), Mesdaglaan 180.

diepere wadi’s mooi vol met regenwater.
Een milieu vriendelijke start voordat in de
week (30/eind juli) daarop volgend, een
tweede hittegolf toesloeg.
- Een Overheid.nl e-mail van 25 juli meldt
de volgende verleende evenementen- en
omgevingsvergunningen voor:
1. een buurtfeest op 14 september in het
Murillohof- en Velasquezhof en
2. de kap van vijf hoge populieren (hemelbestormers) achter Mesdaglaan 4 t/m 10,
openbaar plantsoen bij oostelijke Hoevervaart oever. Bij navraag, vernamen we op
15 juli dat de kapreden is dat de bomen
tijdens harde wind veel takken verliezen en
te dicht op erfgrenzen staan met gevaar
voor bewoners van genoemde bungalows.
In het verleden werden er al bomen tussen
geplant.
- Een NHD Regiopagina van 27 juli toont
het artikel ‘Goed voor milieu, slecht voor
speeltuin. Blauwe container is strop voor
speeltuin De Hoef’. Na toekomstige invoering van ‘omgekeerd inzamelen’ is de verwachting dat met de verdwijning van de
blauwe Papier/Karton bak voor de laagbouw, de inhoud over gaat in centrale ondergrondse PK containers. Speeltuin De
Hoef kan dan nòg minder oud papier inzamelen. Ze doet dit al veertig jaar om zelfvoorzienend de speeltuin te kunnen onderhouden, maar ‘omgekeerd inzamelen’ gaat
een nòg grotere financiële strop voor de
speeltuin worden en vormt daarmee een
bestaansbedreiging.
- Op zaterdag 31 augustus vindt op de
Tooroplaan vanaf 12.00 uur een rommelmarkt plaats.

- Na de wolkbreuk van zaterdagmiddag 20
juli met blank staande straten, liepen de
Augustus 2019

Eleonora Hoekstra
Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>
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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 2019
Zaterdag 31 augustus, rommelmarkt, Tooroplaan, 12.00 uur
Zaterdag 31 augustus, buurtfeest, Rembrandtkwartier
Zondag 1 september t/m 28/9, Kunstmarkt/Kraft markt, De Alkenhorst & De Vleugels
Maandag 2 september, Dag & Dauw lezing Joodse vertellingen, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan
4, 14.30 uur
Donderdag 5 september, 3/10, 14/11, 12/12, Zingen met Leo, De Vleugels, Schelfhoutlaan,
15.00 uur
Zaterdag 7 september, open dag talenschool, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 10.00 uur
Woensdag 11 september, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11 & 20/11 = oneven weken, Resto van Harte,
Brasserie/De Vleugels, 17.30 uur
Donderdag 12 september, koffiegesprek bewoners Alkenhorst, Vleugels, Merel & Zwaluw in
Brasserie/de Vleugels 10.30 uur
Zaterdag 14 september, nationale open Monumentendag, molen de Geestmolen
Zaterdag 14 september, 12/10, 9/11, 14/12, Repair café, de Blauwe Boom, B. v.d. Leckstraat 1,
13.00 uur
Zaterdag 14 september, Buurtfeest Murillo- & Velasquezhof
Maandag 16 september, Dag & Dauw lezing NLe muziek/liedjes jaren ‘50, De Vleugels, 14.30
Dinsdag 17 september, Stiltekring, Pius X kerk, zij-ingang Hobbemalaan, 14.30 uur
Zondag 22 september, rommelmarkt, Willem Hedastraat
Dinsdag 24 september, 29/10, 26/11 en woensdag 18/12, Bingo, de Alkenhorst, 14.30 uur
Woensdag 25 september, 30/10, Bingo, Brasserie/de Vleugels, 14.30 uur
Donderdag 26 september, bijeenkomst Sociale Benadering Dementie, De Vleugels, 15.00 uur
Zaterdag 28 september, 2/11 & 14/12, oud papier inzameling/boekenverkoop speeltuin de Hoef,
Mesdaglaan 180, 9.30 uur
Zaterdag 28 september, gezamenlijke Burendag in De Alkenhorst, De Vleugels, met De Blauwe
Boom, Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en De Geestmolen
Zondag 29 september, De Wijk op reis: Australië, De Alkenhorst, 14.00 uur
Maandag 30 september, Dag & Dauw lezing Bijen, De Vleugels, Schelfhoutlaan, 14.30 uur
Dinsdag 1 oktober t/m 8/10, nationale week tegen de eenzaamheid
Zaterdag 5 oktober, Bij de Bron klassiek concert, Apostolisch Genootschap/Picassolaan, 20.00
uur
Dinsdag 8 oktober, Zuurkoolmaaltijd, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 17.00 uur
Maandag 14 oktober, Dag & Dauw lezing Papieren collages maken, De Vleugels, Schelfhoutlaan, 14.30 uur
Maandag 28 oktober, Dag en Dauw lezing, reis door IJsland, De Vleugels, Schelfhoutlaan, 14.30
uur
Woensdag 30 oktober, film, familieverhoudingen binnen 3 generaties, Pius X kerk, Blanckerhofweg, 14.00 uur
Maandag 11 november, Dag & Dauw lezing Alkmaarse stadsbeiaardier, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan, 14.30 uur
Zondag 24 november, De Wijk op Reis; Kastelen in het Loiredal, De Alkenhorst, 14.00 uur
Maandag 25 november, Dag & Dauw lezing Muzikale dansplaatjes, De Vleugels, Schelfhoutlaan, 14.30 uur
Woensdag, 27 november, film, parabel Israëlisch - Palestijns conflict, Pius X kerk, Blanckerhofweg, 14 uur
Maandag 9 december, Dag & Dauw lezing Vilten kerstbal, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4,
14.30 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
22

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.

Augustus 2019

Samen Veilig Naar
De Stad met
De Buurt-Boot
De ANWB ondersteunt met het ANWB
Fonds ‘Samen in Actie’ initiatieven op
het gebied van duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid en ‘iedereen eropuit’.
Bewoners van De Vleugels hebben voor
‘Samen in Actie’ een plan geschreven én
ingediend voor een ‘Buurt-Boot’ voor de
oudere- en de minder mobiele inwoners
van de wijk De Hoef.
Wat betekent De Buurt-Boot voor u als
inwoner van De Hoef?
Samen met een vriend(in), familielid, een
goede buurvriend(in) en andere instappers
op stap gaan in een elektrische Buurt-Boot,
in en rond Alkmaar. Bijvoorbeeld langs
plaatsen waar U vroeger gewoond heeft.
Geen zorgen over de drukte in het huidige
verkeer: de stuurman is ervaren en bekend
met de vaarregels. Onderweg genieten van
de vaartocht, het uitzicht, de frisse lucht en
de wind door het haar. Samen herinneringen
ophalen of een terrasje pakken. Samen winkelen in de stad, een museum bezoeken of
monumenten vanaf het water bekijken. En
wat te denken van een tochtje op vrijdag
tijdens de Kaasmarkt?
Voor veel inwoners van De Hoef is dat een
uitje dat, gezien de enorme drukte in de stad
tijdens de Kaasmarkt, niet meer mogelijk is.
Met de Buurt-Boot kunt u toch het Kaasmarkt-gevoel ervaren, de drukte vanaf het
water bekijken en genieten van wat er op
die vrijdagen allemaal gebeurt in de stad.
Met de Buurt-Boot kan het allemaal: snel,
veilig en duurzaam. Echt een uniek samenuitje voor mensen die niet (meer) zo mobiel
zijn.

Samen in Actie
Begin augustus hoorden de bewoners van
De Vleugels dat hun plan door de eerste
selectie is gekomen en dat zij één van de
genomineerde projecten zijn voor de provincie Noord-Holland!
Daardoor is nu de volgende fase van het
ANWB Fonds ‘Samen in Actie’ aangebroken: de stemfase. Stemmen kan van 13 augustus tot en met 30 september via :
<www.anwb.nl/stem>
Iedereen mag stemmen (ook niet-leden)
U kunt één keer stemmen. Hoe meer stemmen ons project krijgt hoe meer kans we
hebben om de ‘Buurt-Boot’ voor u te kunnen realiseren. Uit de stemronde komt per
provincie een Top-drie van meest populaire
projecten (de drie projecten met de meeste
stemmen).
Uit de top drie kiest de Adviescommissie
van ANWB het winnende project dat het
geldbedrag ontvangt om zijn project te realiseren.
Om te kunnen winnen hebben wij zoveel
mogelijk stemmen nodig. Uw hulp is noodzakelijk om op nummer één te komen en de
‘Buurt-Boot’ daadwerkelijk te laten gaan
varen! Daarom vragen we alle inwoners van
de wijk De Hoef om vanaf nu te stemmen
op ons project: de ‘Buurt-Boot. Helpt u mee
door uw stem uit te brengen op de ‘BuurtBoot’, ook niet-ANWB leden.
Namens commissie ‘De Buurt-Boot’
Ben Wouters
MOLENWIEKJE
ESPERANTO
Van 22 t|m 24 november biedt
het natuurvriendenhuis Krikkenhaar bij
Bornerbroek * Esperanto-onderwijs voor
beginners * Cursus met enige voorkenners * Cursus voor enigszins gevorderden
* Cursus voor ervaren Esperantisten

Augustus 2019

23

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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Nieuws van
De Vleugels
Zaterdag 28 september gaan we nationale Burendag vieren!
We gaan het dit jaar samen met onze
buren: het Huis van de Wijk ‘de Alkenhorst’ doen.
Van 14.00 tot 16.30 uur zijn er gezellige
kraampjes in De Vleugels, waar u leuke
cadeautjes of lekkernijen kunt kopen.
In het Huis van de Wijk zullen er enkele
creatieve workshops gegeven worden.
Buiten (bij goed weer) wordt er zowel bij
de Alkenhorst als bij De Vleugels een gezellige rommelmarkt gehouden. Tijdens
deze middag kunt u kennismaken met de
vrijwilligers van de Buurtfiets.

En natuurlijk zijn er weer een paar spannende rondes van het Rad van Avontuur.
U kunt op deze middag bij De Vleugels
voor een klein prijsje een heerlijk kopje
koffie met een gebakje halen!
Van het subsidiegeld van het Oranjefonds
willen we graag twee houten bankjes bij de
hoofdingang van De Vleugels gaan aanschaffen.
Alle buurtbewoners zijn van harte welkom
Gertruud Bakker
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Burendag
28 september 2019

gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten
waar u anders niet zo snel contact mee heeft
of u kunt uw bestaande burencontacten versterken.

Burendag is een jaarlijks feest dat je samen viert met je buren en de wijk. Het is
een dag waarop je gezellig samen komt
en waarbij veel buren iets goeds doen
voor elkaar en de buurt. Minstens één
miljoen mensen in Nederland vieren Burendag!

Is er een buur waar u minder goed mee om
kunt gaan? Dan is Burendag wellicht aanleiding om daar iets aan te veranderen. Een
kleine toenadering kan al voldoende zijn om
in een betere burensfeer te komen. Als u
daar hulp bij nodig heeft, dan kunt u bellen
met De Bemiddelingskamer die zich inzet
om de leefbaarheid tussen buren te vergroten. De Bemiddelingskamer wenst alle buren en buurtgenoten een fijne en gezellige
Burendag toe!

Ontmoeting
In veel dorpen en steden organiseren buren
allerlei activiteiten. U kunt dit ook doen en
dat kan heel eenvoudig! U kunt bijvoorbeeld een gezellige koffietafel organiseren
of een lunch waarbij buren allemaal iets
meenemen. Een bloem of een kaartje afgeven omdat u het burencontact waardeert is
een fijne verrassing voor uw buren. Misschien wilt u samen met een buur een speurtocht organiseren voor alle kinderen uit de
wijk of heeft een buur hulp nodig? Het is
een prachtig gebaar om juist op deze dag te
helpen, eventueel met anderen. Buurten
worden leuker, socialer en veiliger als buren
elkaar ontmoeten en zich samen inzetten
voor hun buurt. Deze dag is bij uitstek een

De Bemiddelingskamer, thuis in buurtbemiddeling. Meer informatie via:
<www.debemiddelingskamer.nl>
of bel 06-24 368 153 (maandag, dinsdag en
donderdag)
Buurtbemiddeling wordt gefinancierd door
Gemeenten en woningcorporaties Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer
voor Wonen en Wooncompagnie. Meer
weten over Burendag en de financiering van
activiteiten via <www.burendag.nl>
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De Bemiddelingskamer
Nathalie Peters
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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
Voor hem en haar
Terborchlaan 2 1816 LD Alkmaar
Voor meer informatie bel 072-512 07 10

www.haarstudiodehoef.nl
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WonenPlus Alkmaar
WonenPlus Alkmaar is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van wonen,
welzijn en zorg. Ons doel is om de abonnees van WonenPlus incidenteel – of met
enige regelmaat – te ondersteunen bij het
zelfstandig wonen.
De praktische dienstverlening en persoonlijke ondersteuning van WonenPlus is er voor
mensen die vanwege hun leeftijd of in lichamelijk, verstandelijk of psychisch opzicht, kwetsbaar zijn. Onze vrijwilligers
helpen hen aanvullend bij de problemen van
alledag. Denk aan administratie, boodschappen, klusjes, digitale ondersteuning,
huisbezoeken, vervoer naar ziekenhuis.
Heeft u hulp aan huis nodig? Wilt u hulp
bieden? WonenPlus consulent voor Alkmaar zuid en west is Daniella IJsveld
(maandag , dinsdag, donderdag hele dag en
vrijdagochtend aanwezig). Woensdag van
10-12 uur in het wijksteunpunt van NiKo
in de Amalia van Solmsstraat 26A. Bereikbaar op 06-30261821 of bel met ons servicepunt (072) 5122711, mail naar
<info@wonenplusalkmaar.nl> of bezoek de
website: <www.wonenplus-alkmaar.nl>

Open Huis
Beste buurtgenoten,
De Vrijheidskerk opent haar deuren voor
u! Een open (buurt) huis dus.
Vanaf 25 september kunt u elke week op
woensdagmiddag bij ons binnenlopen. Om
een praatje te maken, samen de krant te
lezen, even in stilte in de kerkzaal te zitten
of een spelletje te doen.
Koffie en thee staan voor u klaar. We ontmoeten elkaar in de hal van de kerk. Bij
mooi weer in de Vredestuin.
We beginnen steeds om 14.00 uur. U kunt
ook eerst een wandeling(etje) met ons maken en daarna nog even napraten.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Uw
komst is op zich al onbetaalbaar!
Namens de organisatie graag tot ziens!
U komt toch ook?
Wanneer: vanaf woensdag 25 september
elke woensdagmiddag
Waar: Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a,
1816 GD Alkmaar
Inlichtingen: 072 511 09 36 of
<vrijheidskerk@kpnmail.nl>

Daniella Ijsveld
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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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Filmmiddagen in
de Pius X kerk
Filmmiddag woensdag 30 oktober:
Het verhaal gaat over familierelaties
binnen drie generaties.
Gelukkig ontdekt de familie dat het ook
anders kan.
filmmiddag woensdag 27 november:
Het verhaal is een parabel voor het Israëlisch-Palestijns conflict.
Palestijnse weduwe moet met lede ogen
toezien hoe nieuwe buurman beslag legt
op haar citroenboomgaard.
Ontvangst vanaf 13.45 uur met koffie/
thee
Entree
€ 4,00
Aanvang film
4.00 uur
Duur film
1.¾ uur
Plaats
wijkkerk Pius X
Ingang
Blanckerhofweg 15
Ingvild van den Bos

Geestmolen jubileum komt er aan
(ingezonden)

Ontlasting/ overlast/
ontlasten
De eigenaren van de belendende panden
van een steeg geven de buurtbewoners
het recht van overpad. Het onderhoud is
voor de eigenaren.
Het blijkt, dat sommigen misbruik maken
van de toegang tot de steeg. Terwijl de
meeste mensen geen sigarettenpeuken op
straat gooien en de ontlasting van honden
opruimen, doen sommigen dit niet.
Op 27 juni werd de steeg tussen de Leonard
Bramerstraat en de Bloemaertlaan ernstig
bevuild op overlast gevende wijze.
Zou het niet gebruikelijk moeten zijn, dat
de bezitter van een hond de eigenaar van de
steeg ontlast door zelf met afvoermateriaal
en sop de bevuilde muur en grond schoon te
maken? Dat zou fijn zijn bij een eventueel
volgend ongelukje.
F.K. Haan
(N.B. De steeg met recht van overpad is
alleen bedoeld voor bewoners van het blok
huizen, waar de steeg zich bevindt).
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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
32
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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 uur
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: Nel Bijl, Beheerder: Peter Snoeck
tel. 515 47 86, 06-12 65 28 60
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 9.00-10.00 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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