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Beste buurtbewoners
'Geestmolen'

van

De

Hoef

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van Buurtoverleg De Hoef
'Geestmolen' organiseert met hulp van onze werkgroep De Feestmolen voor de zevende keer een Nieuwjaarsreceptie. Dit
evenement vindt weer plaats in het Huis
van de Wijk De Alkenhorst, Schelfhoutlaan
4 op zondag 12 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

Geen aluminium inzameling meer
Zoals reeds eerder meegedeeld haal ik als
trekker van projectgroep Duurzaamheid,
geen aluminium meer op noch ontvang dit
thuis. De regels van het naar China te verschepen té dunne aluminium/kant en klaar
verpakkingen zijn aangescherpt en zodoende is het niet meer de moeite om dit in te
zamelen. Uw aluminium kan voortaan in de
PMD container gedeponeerd worden. Denk
hierbij aan theelichtjes, afsluitingen van
toetjes en margarinekuipjes, zilverpapier,
aluminium ‘blikjes’ van bier en soft drinks
en braadbakken. Andere zaken zoals koffieen chipzakken, die vaak maar een superdun
laagje aluminium bevatten horen bij het
Restafval.
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 24 november van 14.00
tot 16.30 uur. Foto’s van een drie rivierencruise worden getoond.

huisorkest te worden, mede door de positieve reacties van de wijkbewoners. Dit alles
is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Bewoners Initiatieven van wijk
West. We rekenen er op velen van u die
zondag te ontmoeten.
4
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- Iedere vrijdagmiddag wordt gestart met
een taal/communicatie bijeenkomst in het
Nederlands. Van 13.00 tot 14.00 uur. Met
elkaar praten, boekje lezen of helpen bij
huiswerk. Toegang is gratis. U bent van
harte welkom.
Koken in De Alkenhorst
Elke woensdag van de maand komen buurtbewoners van 16.00-20.00 uur samen om te
koken en vervolgens 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>
Verder wens ik alle lezers een gezellige
sinterklaasfeest, fijne Kerstdagen en een
voorspoedig begin van 2020 toe .... want
we zien elkaar toch op 12 januari tijdens de
Nieuwjaarsreceptie?
Martien de Bruijn
voorzitter

Geen weg terug
Willem Kalfstraat?
‘Geen weg terug Willem Kalfstraat’ kopte de krant op 7 november 2019. Ondanks de problemen en overlast vanuit de
nachtopvang van Het Heem en de sociale
huurwoningen met verslavingsproblematiek aan de Willem Kalfstraat wil de gemeente de illegale verhuur aan De Brug
voor plaatsing van mannen, die niet zelfstandig kunnen wonen, legaliseren.
De Brug is een organisatie die mannen met
autisme, psychische, sociale of verslavingsproblemen (of een combinatie daarvan) in
een verblijfshuis begeleidt. Het gaat om
personen die om verschillende redenen nog
niet zelfstandig kunnen wonen en al dan
niet blijvend zorgbehoevend zijn.
Illegaal
Na vier maanden zoeken en vijfendertig
afwijzingen binnen Alkmaar heeft de gemeente voor De Brug het huis aan de Willem Kalfstraat 160, dat wegens illegale kamerverhuur eerder ontruimd was, aangewezen. Kamerverhuur mag volgens het bestemmingsplan hier namelijk niet dus moest

er gehandhaafd worden. Zonder kamerverhuurvergunning, zijn hier vier jonge mannen met een WMO zorgindicatie geplaatst.
Vanuit De Brug zijn er drie contactmomenten per dag en is er een 24-uurse bereikbaarNovember 2019
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heid. Na een foutieve vergunningaanvraag
voor kamerhuur heeft De Brug, in overleg
met de gemeente, in juni 2019 een omgevingsvergunning aangevraagd voor legalisatie van deze situatie voor circa zes bewoners. Merkwaardig is dat de gemeente De
Brug schriftelijk toestemming gegeven
heeft hier kamers te huren ondanks dat kamerverhuur volgens het bestemmingsplan
illegaal is.
Geen handhaving
Het college van Burgemeester en Wethouders is bij wet verplicht op te treden tegen
zaken die in strijd zijn met hetgeen in het
bestemmingsplan vastgelegd is. Omwonenden zijn tegen de zoveelste aantasting van
hun woongenot en hebben de gemeente
verzocht te handhaven. De gemeente wil
niet handhaven en heeft de beantwoordingstermijn op de aanvraag inmiddels verlengd
tot april 2020. Zij gedoogt de situatie en
stelt dat er een procedure loopt voor legalisatie door middel van een aanvraag middels
een omgevingsvergunning om af te wijken
van het bestemmingsplan, waarbij de functie voor dit specifieke huis wordt gewijzigd
naar ‘maatschappelijk wonen’.
Overlast
Tijdens het bewonersoverleg van 5 november 2019 stelden de omwonenden zich zeer
professioneel op. Op inhoudelijke gronden
werd aangegeven welke overlast er reeds in
de buurt is, waarom deze locatie ongeschikt
is en op welke juridische gronden deze situatie niet gelegaliseerd kan worden. De woning vormt aan de achterkant onderdeel van
de gemeenschappelijke ‘achtertuin’. Omwonenden maken zich zorgen over mogelijke negatieve invloeden van de verslaafden
uit de buurt op de huurders van de woning,
gezien hun verleden. De politie en gemeente zijn bekend met de overlast rond Het
Heem en vanuit de sociale huurwoningen.
Nu de overlast ook in ‘de achtertuin’ dreigt
te komen op het afgesloten binnenterrein
6

door vervuiling, geluidsoverlast, verwarde
of onbekende personen et cetera is de maat
voor de direct omwonenden, met twintig
kinderen, meer dan vol.
Geen juridisch kader
Het huurcontract met kamerverhuur voor
een jaar is in ieder geval strijdig met de
gemeentelijke verordening omdat kamerverhuur hier niet is toegestaan. De opzet is
grotendeels zelfstandig te wonen dus is er
geen sprake van een maatschappelijke functie en zou volgens de omwonenden de aanvraag hiervoor moeten worden afgewezen
door de gemeente. Ook moest de gemeente
erkennen dat een bestemmingsplanwijziging in principe definitief is dus dat bij het
opnieuw vaststellen hiervan in 2023 er dan
geen weg terug meer is als hier een maatschappelijke voorziening komt. Detail: er
worden geen nadere eisen gesteld over de
invulling dus elke maatschappelijke voorziening zou hier passen. Gevraagd werd of
deze locatie volgens de gemeentelijke leefbaarheidstoets geschikt zou zijn. Past dit
wel in de wijk gegeven de omgeving en
aanwezige problematiek? Hierop moest de
gemeente aangeven dat de uitkomst negatief zou zijn. De omwonenden gingen niet
mee in het opstellen van voorwaarden om
de vergunning toe te kennen. Eerst moet de
gemeente haar huiswerk doen en duidelijkheid geven over de juridische situatie.
Alternatieve locatie?
De Brug heeft ook een pand als oefenhuis
gehuurd aan de Blankerhofweg 34 voor
cliënten die in aanmerking komen om binnenkort geheel zelfstandig te wonen. Deze
zorgverlening wordt naar alle waarschijnlijkheid niet voortgezet en het huurcontract
zal dan worden opgezegd. De eigenaar van
het pand aan de Willem Kalfstraat heeft het
pand al enige tijd te koop staan en er is een
optie op het pand. Gevraagd werd of bekend was wie deze optie had. Een nieuw
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gezin? Het bleek dat De Brug inmiddels
voldoende financiële middelen had om een
optie op het pand Willem Kalfstraat 160 te
nemen om dit te kopen. Koop kan echter
pas als zeker is dat de illegale situatie door
de gemeente gelegaliseerd kan worden.
Gezien de kosten van 4 ton gaven omwonenden terecht aan of een locatie elders,
gegeven het ‘mandelig gebied’ (gezamenlijk afgesloten binnenterrein) en het niet
slagen van de leefbaarheidstoets, niet te
veel zou zijn. Als reactie daarop werd aangegeven dat er geen andere locaties beschikbaar zijn binnen Alkmaar en dat de
gemeente zelf ook geen locaties beschikbaar heeft omdat vastgoed juist afgestoten
wordt. Dit bevreemdde de omwonenden:
staan er geen meerkamer huizen te koop in
Alkmaar?
Het Heem
De Brug heeft, ook in de krant, aangegeven
dat zij niets met Het Heem te maken heeft.
Dat er een verband zou zijn tussen Het
Heem en hun cliënten en dat zij elkaar zouden kennen werd bestreden. Het Heem zou
voor drank- en drugsverslaafden zijn en de
doelgroep van De Brug betreft voornamelijk jongeren met psychische problemen.
Omwonenden met kennis van zaken gaven
aan dat er een kerngroep jongeren van ongeveer veertig personen in Alkmaar is die
zorg behoeft en dat deze personen elkaar bij
hulpverlening telkens tegen komen. Er is
vanuit bewoners van het Het Heem, die ook
connecties hebben met enkele bewoners
van de sociale huurwoningen, al geprobeerd
contact te leggen met de cliënten van De
Brug aan de Willem Kalfstraat.
Het Heem en De Brug zijn verschillende
organisaties dus ze in één naam noemen
zou niet juist zijn. Toch is het niet onaannemelijk dat de bewoners van beide organisaties elkaar zouden kennen vanuit de zorgverlening.

Bezwaren
Gevraagd werd wat de gemeente gaat doen
met de bezwaren uit de buurt en de input
van een nog te organiseren ‘inloopavond’.
De gemeente heeft aangegeven dit ‘mee te
zullen nemen’ in de afweging voor besluitvorming. Aangegeven werd dat er een
zwaar maatschappelijk belang is voor legalisatie.
Afwachten
Tijdens het schrijven van dit stuk studeerde
de gemeente nog op jurisprudentie van de
Raad van State en de aangegeven juridische
belemmeringen vanuit de omwonenden
voor legalisatie van de situatie. Omwonenden hebben aangegeven eerst af te wachten
wat uit dit het onderzoek van de gemeente
komt voordat eventuele vervolgstappen
genomen zouden worden.
Niet op straat
De gemeente heeft aangegeven niet te willen handhaven om de illegale situatie op te
heffen omdat zij de bewoners van De Brug
uit maatschappelijk oogpunt niet zo maar
op straat wil zetten. Tevens werd aangegeven dat de bewoners van De Brug huurbescherming genieten omdat er een huurcontract is. Wat dat betreft is er voor de gemeente en De Brug ‘Geen weg terug’.
Huurcontracten waren eerder echter geen
belemmering voor ontruiming. Omwonenden willen handhaving al hoeft dat niet per
direct. Zo zou De Brug bijvoorbeeld gemaand kunnen worden binnen een maand
een ander onderkomen te vinden voor de
vier kamerbewoners. Duidelijk is dat omwonenden willen dat de ‘Brugbewoners’ uit
de Willem Kalfstraat vertrekken en dat er
een gewoon gezin komt wonen.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>
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Info avond bouwplan
‘De Bloemaert’
Op woensdag 11 september 2019 was de
vierde inloopavond van het bouwplan
‘De Bloemaert’ in Tjarda. Het centrale
thema was de bespreking van de zienswijzen die omwonenden ingediend hadden tegen het plan van de Bloemaertlaan
20.

waren dan ook erg verontwaardigd dat na
de koop bekend werd dat dezelfde projectontwikkelaar van wie zij hun huis gekocht
hadden het lege Rooker pand gekocht had
en er geen gezondheidscentrum zou komen,
maar woningen. Omdat bij de verkoop van
de bestaande woningen nog onderhandeld
werd over de koop van Rooker is dit niet
gecommuniceerd. Bouwplan ‘De Bloemaert’ begon hierdoor met een enigszins valse start.

In deze vierde inloopavond over bouw van
woningen op de locatie van ‘Rooker’ is
verder met name gesproken over de ingediende zienswijzen met betrekking tot de
geplande zes appartementen en vijftien
grondgebonden woningen. Aanwezig waren de heer Bot en de heer Muilwijk namens Botbouw, de heer Smits namens
Timpaan, de architect de heer Leeuwenkamp en mevrouw Langedijk en de heer
Balder namens de gemeente. Er waren elf
omwonenden aanwezig en ondergetekende
was namens het Buurtoverleg aanwezig.

Zienswijzen
De voornaamste bezwaren van de indieners
van de zienswijzen waren dan ook gericht
op het gevoel verkeerd voorgelicht te zijn.
Als van tevoren bekend was dat er woningen zouden komen gaven verschillende
omwonenden aan afgezien te hebben van de
koop. Het vrije uitzicht wordt minder omdat
het bouwvolume toeneemt en de privacy
wordt minder vanwege de bestemmingsplan
wijziging van kantoorfunctie naar woningen. Vanwege de bouwhoogte zou er ook
minder zon in de wintermaanden zijn en de
woningen zouden ook in waarde verminderen.

Uitgangspunten
Het plan is op zich goed. De woningen
worden aardgasloos met waterpompen, er
wordt geparkeerd op eigen terrein gegeven
de parkeernormen, er is toezegging voor
groencompensatie in de nabijheid voor de
te kappen bomen, er wordt voldaan aan de
verplichte 30% sociale woningbouw en de
gemeente heeft aangegeven dat er definitief
geen mogelijkheid is voor een vierde bouwlaag.

Te ondernemen stappen
Een aantal omwonenden zouden tevreden
zijn met een goede planschade regeling om
de waardevermindering van de woningen te
compenseren. Enkele anderen gaven aan
desnoods naar de Raad van State te gaan
om het plan tegen te houden om zo hun
privacy en uitzicht te kunnen behouden en
dan staat er ook een bestaand huis te koop
bij een nieuwbouw project met koophuizen.

Valse start
Toch zijn er relatief veel bezwaren van de
direct omwonenden aan het Claeszpad tegen het bouwplan. Veel bewoners hebben
de woning gekocht met de toezegging dat
er een gezondheidscentrum zou komen in
het ‘Rooker’ pand en dat daarmee uitzicht
en privacy gewaarborgd zouden zijn. Zij

Toeschietelijk
De projectontwikkelaar is er veel aan gelegen het plan zonder gang naar de hoogste
rechter te realiseren. Ook de projectontwikkelaar is niet blij met de ‘valse start’ die
gemaakt is maar gaf aan niets anders te hebben kunnen doen. Er is geen markt voor een
kantoorfunctie en de gemeente wil hier
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graag woningbouw. Doorverkopen kan,
maar dan zou het pand nog langer leegstaan. De nieuwe projectontwikkelaar moet
hier ook geld aan verdienen met als gevolg
dat de bouwhoogte verder omhoog zou
moeten. Er ligt nu een plan klaar met dezelfde uitstraling, bouwstijl en bouwhoogte
van de achterliggende woningen. Gekeken
moet worden hoe en waar tegemoet gekomen kan worden aan de bezwaren van de
omwonenden. Mogelijk kunnen er aanpassingen komen in de gevel met minder ramen of kan daar waar mogelijk gebruik
gemaakt worden van ondoorzichtig glas om
zo een betere privacy re realiseren.
Overige punten
Gesproken is over het feit dat er binnen een
stad geen recht is op vrij uitzicht. Uit onderzoek blijkt dat alleen in de wintermaanden er een vermindering van de zoninval is
op de begane grond. Ook andere toekomstige nieuwbouw op de geplande bouwlocatie,
zoals kantoren, zou dat tot gevolg hebben.

Waardevermindering van woningen is geregeld via de planschadeprocedure. Er is een
boomcompensatieplan opgesteld door een
deskundige en de omwonenden worden
uitgenodigd mee te denken welke soort bomen waar geplant kunnen worden.
Vervolg
Er is twee maal brand gesticht maar het
pand wordt pas gesloopt als de plannen definitief zijn. Er zijn afspraken gemaakt om
het groen beter te beheren, de ramen zullen
dichtgetimmerd worden en het hek zal worden hersteld. Aangegeven is dat het huidige
plan met consensus van de buurt de voorkeur heeft maar dat bij juridische bezwaren
overwogen wordt om de locatie af te stoten
dan wel het juridisch traject te doorlopen.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.n>
.

Indicatie bouwplan gezien vanaf de brug over de Hoevervaart. Op de hoek de geplande zes appartementen in twee maal drie bouwlagen (copyright foto: VOF Horizon ontwikkeling)
November 2019
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Sloop Ahrendgebouw
= 145 Appartementen
In tijden van een krappe woningmarkt
met weinig keuze in (doorstroming) mogelijkheden voor woningzoekenden en
gevaarlijke uitstoten in de nieuwbouw, is
de verrassing groot. Toch dient een volgend woningbouwplan zich weer aan in
De Hoef. De gemeentelijke Stadskrant
van 25 september 2019 nodigde uit tot
een info avond over nieuwbouw appartementen aan de Picassolaan 201.
Op maandag 30 september 2019 werd de
inloopavond gehouden in het Ahrendgebouw (de Hoefstede) op de locatie waar het
bouwplan uiteindelijk zal worden uitgevoerd. Dat was mogelijk omdat het karakteristieke in gele bakstenen opgetrokken kantoorpand met markante hoek puntdak uit
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1983 al tien jaar leeg staat en bewoond
werd door anti-krakers. Vanzelfsprekend
zijn er dan al de nodige eerdere plannen
voorbij gekomen waarvan de laatste ons
bekend dateert uit 2015 van Boatex Beheer/
Amsterdam die er tweeëndertig transitie
appartementen van had willen maken, dus
zònder sloop van het bestaande gebouw.
Naar we begrijpen blijkt ombouw in 2019
té duur te zijn.
Uitgangspunt
Voor Van Wijnen Projectontwikkeling en
BBHD architecten & ingenieurs/Alkmaar
is het uitgangspunt van het (voorlopige)
principeverzoek om na de sloop van het
Ahrendgebouw hier 145 appartementen te
realiseren. De rest van het plan is qua aankleding wat meer invulbaar. Voor dit aantal
woningen verdeeld over drie blokken blijkt
de parkeernorm 162 plaatsen te zijn die
deels inpandig zowel als buiten op het eigen terrein, aangebracht gaan worden.
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Het oorspronkelijke aantal appartementen
lag op 175 stuks verdeeld over vier blokken, maar de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling heeft dit teruggebracht naar 145
stuks in drie blokken.
Stedenbouwkundige opzet
Volgens bijgevoegde bouwschets is de onderverdeling van de appartementen als
volgt:
blok 1 - 50 sociale koop appartementen
met 6, 7 en 8 bouwlagen = max. 24,5 m.
blok 2 - 65 middel dure huur appartementen 6, 7 en 8 bouwlagen = max. 24,5 m.
blok 3 - 30 vrije sector koop appartementen 6 bouwlagen = max. 18,5 m.
totaal 145 appartementen.
Planning
Deze is in september 2019 voorlopig dat
eind oktober het college van B & W een
beslissing neemt over dit bouwproject zodat
in november de bestemmingsplan (wijzi-

ging) procedure wordt ingezet van Kantoren naar Wonen. In 2020 zou deze procedure een jaar later onherroepelijk kunnen zijn
waarna direct de omgevingsvergunning
wordt aangevraagd en hopelijk de verkoop
van de appartementen en de sloop van het
Arendgebouw kunnen beginnen. In 2021
zou dan de bouw in het voorjaar kunnen
starten om eind 2022 het project op te leveren.
Buren
De overburen aan de Picassolaan: de Apostolische kerk en de Alkerhoef werden vóór
de inloop van 30 september al op de hoogte
gesteld van het bouwplan. Over de oostelijke buren, het leegstaande voormalige AZC
1 van de COA, is niets bekend. Daarom, het
zou in de toekomst nòg drukker kunnen
worden in de Picassolaan.
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11

Sociale Benadering
Dementie
Op 16 juni 2017 ondertekende de gemeente Alkmaar het actieplan Dementievriendelijke Gemeente, samen met Geriant. Dementie is een steeds meer voorkomende volksziekte met mogelijke uitloop
naar Alzheimer. In de naoorlogse wijk
De Hoef met veelal nog dezelfde wijkbewoners uit die tijd, is er onvoldoende
zicht op de behoeften met aansluitende
voorzieningen voor dementerenden en
hun naasten. Het wordt tijd om hier inzicht/verbetering in aan te brengen.
Zorginstellingen De Zorgcirkel en Magenta
hebben daarom onderzoeksbureau Tao of
Care/Amsterdam opdracht gegeven om in
Alkmaar De Hoef en Egmond aan Zee een
wijk onderzoek te doen naar de zorg onder
deze groeiende doelgroep. In juli 2019 werden in De Hoef interviews gedaan met dementie patiënten en hun verzorgenden al
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zittende op een bankje, lopende op straat, in
het winkelcentrum, in De Alkenhorst en De
Vleugels. Hieruit kwam naar voren dat er in
onze wijk een wezenlijk dementie aanspreekpunt ontbreekt. Dit ondanks dat er in
De Vleugels/de Tuinfluiter een laagdrempelige ontmoetingsplek is voor wijkbewoners/
dagbesteding in het stadium vergeetachtigheid en in het Hoefblad/Cornelis Pronklaan
89 - 91 ook dagbesteding bestaat voor dementerenden.
Bijeenkomst SBD
Met deze wetenschap organiseerde De
Vleugels op 26 september 2019 een druk
bezochte startbijeenkomst Sociale Benadering Dementie (SBD) voor wijkbewoners/
professionals om hun ervaringen met demente partners thuis, op het werk te delen
en daarmee de kwaliteit van die levens te
veraangenamen. Twee mannen van middelbare leeftijd uit Amsterdam vertelden over
hun leven als Alzheimer patiënt met cognitieve stoornis, waarbij ze hun gezamenlijke/
begeleidende maatje hadden meegenomen.
Die laatste kwam zelf ook aan het woord
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over hoe met dit patiënten duo nog allerlei
leuke activiteiten worden ondernomen. In
films werden schrijnende thuissituaties belicht waarbij het oploopt van crisis naar
crisis en de mantelzorger door overbelasting vaak eerder komt te overlijden dan de
patiënt zelf. Na een brainstorm session met
aanbevelingen was de conclusie, de intro
van een SBD-team in De Hoef.
Wijkonderzoek De Hoef
Interviewers ervoeren dat ondervraagde
wijkbewoners in De Hoef zich voelen wonen tussen stad en dorp. In vergelijking met
Egmond aan Zee gingen de interviews in
De Hoef gepaard met een hoge mate van
anonimiteit en terugtrekking, zodat contact
bewust gezocht moest worden. Signalering
verloopt dan moeizamer omdat bewoners
een aanspreekpunt voor dementie missen.
De wil om betrokken te zijn bestaat er zeker, ook in het winkelcentrum, maar hoe
dan? Dit geeft duidelijk een kloof aan tussen de leefwereld van dementerenden en
het ondersteuningsaanbod in De Hoef. Ook
liep het onderzoeksbureau mee met casemanagers, thuiszorgmedewerkers en een
vrijwilliger.
Oprichting team SBD/De Hoef
In Amsterdam, Den Bosch en Amstelveen
bestaan al teams Sociale Benadering Dementie. Hopelijk komt het in Alkmaar ook
zover. Met interesse wachten we de voorbereidingen af leidende naar de oprichting van
een multidisciplinair team SBD in De Hoef
en training voor/met de wijk (vrijwilligers).
In dit verband lijkt de aanstelling van een
bewegingscoach, zoveel mogelijk bedoeld
ter uitstel/voorkoming van dementie zoals
in het TV programma Nieuwsuur van
maandagavond 21 oktober 2019, een uitstekende/gewenste aanvulling!
(Zie ook blz. 28)

Wat als mantelzorger ruimte voor ontspanning nodig heeft...... Het Respijthuis
Alkmaar kan tijdelijk uw zorgtaken
overnemen. Herstelperiode nodig na een
operatie? Het Respijthuis Alkmaar kan u
tijdelijk ondersteuning en ruimte bieden
om weer op krachten te komen.
Het Respijthuis in Alkmaar is een heerlijk,
kleinschalig logeeradres voor chronisch
zieken, bedoeld om mantelzorgers tijdelijk
te ontlasten. Een mooie kans om even op
adem te komen en de balans hervinden en
zo de zorg thuis, langer vol te kunnen houden.
Ruim 65 vrijwilligers zorgen ervoor dat de
gasten in de watten worden gelegd en met
de best mogelijke zorg, toezicht en begeleiding worden omringd. Dat is een geruststellende gedachte als u de zorg tijdelijk uit
handen geeft. De persoonlijke zorg wordt
door thuiszorg, de Zorgcirkel verzorgd. De
logeerperiodes zijn flexibel: van een dagdeel tot enkele weken.
Vergoeding mogelijk via: WMO, WLZ,
PGB, VGZ/UNIVE of particulier.
Even op adem komen zonder een schuldgevoel te hebben en wilt u een keertje binnenkijken? Elke eerste woensdag van de maand
is er een open inloopochtend van 10.00 tot
12.00 uur.
Meer
informatie:
<www.respijthuisalkmaar.nl> Voor vragen over de planning
of indicatie mag u contact opnemen met de
Zorgbemiddeling Westerhout op nr. 088559 72 18

Susanna E. Kropf
November 2019

Petra Oxfoort
Van de Veldelaan 972, Alkmaar
072-512 66 65
<info@respijthuis-alkmaar.nl>
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De Alkenhorst
- Op 19/9 kwam de digitale Nieuwsbrief
‘Herfst’ uit, vol met evenementen/
activiteiten. Door de grote vraag is er nu
wekelijks op woensdag ‘Eten bij de Alkenhorst’ van 16 - 20 uur, als buurtbewoners
met elkaar koken. Opgave nodig.
- Eind oktober werd het grind op het parkeerterrein, alsook voor De Vleugels tezamen met toegangspaden, vervangen door

betontegels en klinkers. Dit wegens een
betere aansturing bij rollatoren/rolstoelen
etc. De met grind bedekte wandelpaden
blijven onveranderd maar worden wel opgeknapt/aangepakt. Naar verwachting zal
dit niets afdoen aan de slechte regenwater
afvoer voor het huis van de wijk.
- Zondag 24 november vindt hier om 14.00
uur ‘De Wijk Op Reis’ weer plaats met een
fotoserie over een 3-rivierencruise van Amsterdam - Budapest over de Rijn/Main/
Donau.
- Maandag 9 december is er de Dag en
Dauw lezing over het vilten van een kerstbal, vanaf 14.30 uur.
- Zondag 12 januari 2020 wordt de jaarlijkse Geestmolen Nieuwjaarsreceptie met muziek gehouden vanaf 15.00 uur.

Binnenmeren
Op 9 oktober was het stortbuien dag met
onweer. Dit resulteerde rond de granulaatstroken in de Cornelis Begastraat, Terborchlaan-Oost, Tethart Haagstraat, de
Weissenbruchstraat en wadi’s, in binnenmeren.
Bloemaertlaan
- Op 2 en 3 september werd aan de noordelijke granulaatstrook (bij bocht) gewerkt.
Navraag bij stratenmakers leerde dat het
niveau van de straatstenen randen werd
hersteld om het regenwater beter af te laten
voeren naar het riool.
- Na de tweede brand in het leegstaande
Rooker kantoorpand van 12/13 augustus
werd op 11 september voor ingewijde omwonenden door Botbouw een avond belegd
in Tjarda over bouwplan De Bloemaert. Zie
blz. 8
- Sinds oktober zijn halsband parkieten hier
ongevraagd beland in bomen, minimaal aan
de Bloemaertlaan. Deze felgekleurde/
krijsende en uit Azië afkomstige vogels
blijken in het Amsterdamse Vondelpark een
plaag te zijn, maar schijnen zich hier op
hun gemak te voelen.
Woonvoorziening De Brug b.v.
Met verwijzing naar De Geestmolen van
augustus en nog vóór het artikel in het
NHD van 12/9, Regio pagina 5 ‘Last van
historie van buurt’ ontvingen omwonenden
rond de locaties van verblijfhuis Willem
Kalfstraat 160 en oefenhuis Blanckerhofweg 34, een uitnodiging voor een openhuis
op 12 september te houden in het pand aan
de Willem Kalfstraat 160. Echter op 11
september werd deze bijeenkomst voor
omwonenden, op last van de gemeente,
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afgezegd. In genoemde panden huisvest/
begeleidt woonvoorziening De Brug b.v./
Alkmaar overdag jongemannen vanaf achttien jaar die graag op zichzelf willen wonen
maar nog onvoldoende zelfredzaam zijn.
Dit is op basis van een WMO-indicatie Beschermd Wonen. Omdat de procedure voor
de woonvergunningen voor beide woonhuizen - van één en dezelfde eigenaar - nog
niet op orde is werd een uitgestelde/tweede
uitnodiging gestuurd en alsnog overleg gehouden op 5/11 in de Blauwe Boom.
Zie blz. 5

- Verder werden op 19 en 20/9 de struiken
in de hofjes rond de Bloemaertlaan gesnoeid/met zaag aangepakt.
- 3 oktober werden de wadi’s aan de
Bloemaertlaan gemaaid, bomen met bosmaaiers van hoog onkruid ontdaan en maairestanten opgeruimd.
- Op 8 oktober in het ZO deel van de Jan de
Heemstraat gezien dat een papierprikster
van Stadswerk072 over een wiebelende
tegel - naast een volwassen boom - struikelde en ten val kwam. We hopen dat ze het
goed maakt. Het valt op dat wandelpaden/
trottoirs, vooral in straten met bomen, te
vaak omhoog worden gedrukt door de wortels en daarom niet alleen overdag maar
vooral ’s avonds een gevaar vormen voor
wandelaars.
- 22/10 werden speciaal de granulaatstroken
schoongemaakt door een bestuurde bezemwagen met daarvoor lopend een man die
een soort olifantenslurf over de stroken trok
en zodoende de groene aanslag verwijderde.

De Buurt boot
Tot 30/9 konden wijkbewoners op de
ANWB website stemmen voor een buurtboot. Sinds De Geestmolen aankondiging
van augustus hebben we over dit ‘Samen in
actie’ project niets meer vernomen, waarbij
de ANWB nieuwsbrief Amsterdam aanwees en wel het Verzets Museum.
Dierenbeschermingcollecte
Mevrouw Yvonne Koeleveld stuurde ons op
17 en 18/10 een e-mail dat de gehouden
collecte € 450,10 opleverde. Deze werd
gehouden van 30/9 t/m 5/10 in Jan de
Heemstraat/Willem Hedastraat/de Vliegerstraat, rond de Bloemaertlaan en in twee
flatgebouwen aan de Jan van Goyenstraat.
Haar dank valt hiermee samen.
Groen-/gemeentelijke teams
- Op 16/9 werd er onkruid gewied in het
rozenperkje Terborchlaan/Bloemaertlaan.
November 2019
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- Bovendien werkte op 14/10 een vijf koppig Stadswerk72 groenteam aan de Terborchlaan/ Bloemaertlaan met maaien ook
rond boomspiegels, snoeide heggen en verzamelde herfstbladeren. De week daarop
waren bosmaaiers volop hoorbaar om onkruid van trottoirs/wandelpaden te verwijderen.
Willem Hedastraat
Bovenop nummer 105 als hoekwoning
wordt aan de spoorsloot kant een vierde
woonverdieping aangebracht. Binnen de
beperkte buitenruimte wordt met een bouwkraan op een kleine trailer de klus geklaard.
Het lijkt een hoge prestatie binnen een krappe draaihoek.

Jan de Heemstraat
- Een dnoDoen e-mail van 29/10 verzoekt
om correctie: In De Geestmolen van augustus/blz 13/’Huisvesting’ staat vermeld dat er
onterecht contact was tussen woonvoorziening De Brug bv over haar pand Willem
Kalfstraat 160 en dnoDoen. Oók was er
geen contact tussen de wethouder en dnoDoen. Dit stond wel vermeld in het VVDpersbericht van 13/6 gericht aan het Alkmaars Weekblad.
- Op 10/11 geconstateerd dat een jonge
boom met dunne stam maar met een zich
duidelijk ontwikkelende kroon, op de hoog-

Willem Kalfstraat
- In oktober haalde een vrachtwagen van
Esdégé Reigersdaal uit Heerhugowaard bij
de studentenflats de nodige weesfietsen op.
In een workshop worden ze opgeknapt.
Obs Campus De Hoef
Per 1/1/2020 verhuist De Nicolaas Beetsschool tijdelijk naar de ex Ipabo/Gabriël
Metsulaan, dus tijdelijk naast de Driemaster. Van de Gemeente/Planadvies ontvingen
we op 30/10 bericht dat inmiddels TenW
Architecten/Den Haag werden gekozen die
na veel gesprekken met de gebruikers voor
een voorlopig ontwerp, de nieuwbouw aan
de Judith Leysterstraat gaan realiseren.
De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners worden betrokken bij hun stad/wijk.
Dit betekent dat het project wordt uitgekozen als pilot voor het nieuwe Participatiebeleid met nieuwe (uit te testen) richtlijnen.
Nog dit jaar worden belanghebbenden uitgenodigd op info-/raadpleeg bijeenkomsten.
Dan zijn reacties ook mogelijk via een speciale website. Zie eveneens NHD/Regio
pagina 5 van 2/11/2019, artikel ‘Inspraak?
Ik weet van niets?’. De nieuwe campus
gaat vijfhonderd leerlingen tellen en zal in
2021 klaar zijn.

te van straatnummer 7, bijna geheel werd
ontworteld en de kroon eraf was gerukt.
Een foto van dit milieu vandalisme geeft
een totaal beeld. Inmiddels staat de stomp
weer rechtop.

Winkelcentrum De Hoef
- Groente & fruit Juwelier De Hoef met
nieuwe eigenaar hanteert een gewijzigd
assortiment inclusief maaltijden, salades en
smoothies.
- Al voor verdwijning van het Alkmaars
Weekblad in september, kan de Alkmaar op
Zondag ook bij Albert Heijn worden opgehaald, binnenin de winkel onderaan bij de
November 2019
19

20

November 2019

kranten rekken. Hieraan gaat het Alkmaars
Nieuwblad al een tijd vooraf.
- Op 3 oktober werd vanuit een elektriciteitskast aan de Bloemaertlaan een blauwe
glasvezelkabel aangelegd voor de Vomar.
Jongkindlaan
Een Overheid.nl e-mail van 17 oktober
2019 bericht over de aangevraagde omgevingsvergunning voor de kap van een es, bij
nader inzien met een foutief vermelde locatie aan de Schelfhoutlaan. Navraag leerde
dat deze boom staat langs het parkeerterrein
van Residence Hoevervaart waar de vogels
de auto’s van parkeerplaatsen 204 t/m 208
bevuilen. Omdat er voldoende ruimte is
voor verplanting van de boom elders op het
terrein zodat niemand er last van heeft, lijkt
in tijden van te halen klimaat akkoorden
hier een zingende zaag zinloos. Tegen de
kap werden een Zienswijze en Bezwaarschrift ingediend. We hopen dat de boom
behouden blijft door deze als (kap)

compensatie enige meters verder op/naar
elders te verplanten, waarmee een bewoner/
aanvrager op 25/10 akkoord ging.
Parkeerdruk
Begin oktober volgden uit de buurt verscheidene klachten van bewoners die overdag geen parkeerplaatsen meer konden vinden rond de Jan de Heemstraat/de Vliegerstraat en de Bloemaertlaan. Reden, op 1/10
werd in de Iepenlaan betaald parkeren ingesteld en om dit te ontwijken parkeerden
NWZers in De Hoef gratis hun auto, met in
de achterbak een vouwfiets. Vanwege de
(ver)nieuwbouw van het ziekenhuis stelt dit
gratis fietsen ter beschikking aan haar me-

dewerkers die per auto komen, maar de
kortere afstand over de spoorlijn heen heeft
duidelijk de voorkeur in ‘de Goede Buur
Zone’. In november worden door de Gemeente/afdeling Verkeer, de Jan de Heemstraat/de Vliegerstraat meegenomen in een
telling gericht op parkeerdruk.
Jongeren woningen
Teruggrijpend op De Geestmolen van februari 2019, bladzijde 13, was het vanaf oktober 2019 bedrijvig op het terrein van de ex
school aan de Bergerweg 25 - 27/hoek van
Oostsanenkade. Navraag wees uit dat aan
de voorkant van de studentencampus er
parkeerterreinen worden aangelegd in verband met de komst van 38 door Woonwaard
aan te brengen stapelbare woonstudio’s
langs het noordelijke deel van de achterliggende Cornelis Buysstraat/hoek van Oostsanenkade. Hierdoor schuiven parkeerterreiNovember 2019
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nen op en gaan de huidige bewoners de
nieuwste aan de Bergerweg kant gebruiken.
Volgens het NHD van 3/10/2019/Regio
bladzijde 6, artikel ‘Woonstudio’s van hout’
gaat het om jongeren woningen volledig
opgetrokken uit massief vurenhout van
duurzaam beheerde bossen. Het complex
wordt in het eerste kwartaal van 2020 opgeleverd.
Terborchlaan
- Een gemeentelijke e-mail van 6/9 verleende een omgevingsvergunning voor de kap
van dertien populieren op nummer 329
(voetbalclub Alcmaria Victrix). Hopelijk
volgt kapcompensatie.
- Sinds maart 2017 stond het hoekwinkelpand op nummer 27 leeg om te worden verhuurd aan een barbershop/herenkapper. De
winkel inrichting duurde ruim een jaar. Nadat Barbershop de Hoef hier op 1 juni 2018
werd geopend - met wijzigende openingstijden - stond het pand in oktober 2019 al
weer in ontruimde staat leeg. Een duurzamer invulling van dit pand lijkt niet overbodig.
Texaco/DHL afhaalpunt
Texaco aan de Van Ostadelaan heeft als
verhoging van haar dienstverlening een
DHL pakketten afhaalpunt ingericht.
Van der Veldelaan
- Op zondagavond 1 september blijkt er
blikseminslag geweest te zijn in appartementencomplex Middentogt.

- Eind september werd de omgeving van
het Liander huisje op nummer 195 met de
nodige opgegraven ondergrondse leidingen,
flink aangepakt en de capaciteit verhoogd.
- Op 4 oktober hield in appartementencomplex Noordertogt een verwarde bewoner op
de zevende etage een vrouw vast die hem
thuis bezocht. Het NHD/Regio pagina 2
kwam met artikel ‘Arrestatieteam bevrijdt
hulpverleenster’ en dat omwonenden op
afstand werden gehouden. Met de GGZ
NHN medewerkster is het goed en de bewoner werd geblinddoekt afgevoerd.
De Vleugels
- Op 21/8 lag langs een kiezelpad naar het
Hoefplein entree toe, een man languit. Met
een blos op zijn wangen was hij zijn roes
aan het uitslapen.
- Op 26/9 vond een bijeenkomst Sociale
Benadering Dementie plaats, inclusief gehouden wijkonderzoek. Zie blz. 12 en 28
- Het Resto van Harte kerstdiner met optreden vindt plaats op 18/12 om 16.00 uur
terwijl de tweewekelijkse maaltijden
(woensdagavond op de oneven weken) in
2020 continueren vanaf 15/1.
- Per 1/9/2019 werden de Brasserie opening
- /bezettingstijden van het restaurant zeven
dagen per week als volgt gewijzigd:
a. Zorgcirkel horecamedewerkers/vrijwilligers zijn aanwezig van 09.30 -14.30 uur.
Daarna blijft het restaurant de hele middag
toegankelijk, maar zònder personeel/vrijwilligers.
b. Mocht u na 14.30 uur de gehele zaalruimte willen huren/drankjes en services
afnemen dan contact opnemen met horeca
personeel/De Vleugels of receptie/Westerhout om de ruimte te reserveren.
c. Mocht u met een klein groepje willen
kaarten/drankje gebruiken dan kunt u het
toegankelijke restaurant benutten, zèlf alles
meenemen en na afloop ook weer zèlf opruimen.
d. Naar wij voorzichtig vernamen zal Habion misschien nog voor een koffie apparaat

November 2019

23

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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kunnen zorgen? Dit lijkt de beste oplossing
voor een horecaloze ruimte!
- Bij navraag ontvingen we op 31/10 een email dat de Dag en Dauw lezingen in 2020
per eind maart gecontinueerd worden. Hieraan voorafgaande gingen op 28/10/2019, 81
bezoekers.
De Vrijheidskerk
- Sinds september vindt hier een wekelijkse
woensdagmiddag inloop plaats voor alle
wijkbewoners, met een kopje, een spelletje
en tegelijk ook een kinderclub van 14.00 16.00 uur. Deze laatste vindt ook tweewekelijks plaats maar dan voor tieners op de
nog resterende vrijdagavonden 29 november en 13 december vanaf 19.30 uur en
wordt hopelijk ook in 2020 voortgezet.
- Elke eerste zaterdagmorgen van de maand
tuinieren vrijwilligers (voor alle bewoners
uit de wijk) in de achter de kerk gelegen,
Vredestuin. De resterende datum dit jaar is

digitale inventarisatie van de verkeersborden/wegmarkeringen situatie in De Hoef
om al deze gegevens in kaart te brengen.
Naderhand kan het nut/de noodzaak van
alle borden bepaald worden om hier naar te
handelen.
Westrand
- Inmiddels is het vergroende wandelpad
aan de oostkant van de Olympiaweg voltooid. Het is een ware verbetering met aan
de flanken parkachtige impressies.
- Op de hoogte van Subway & Febo werd
vanaf de Olympiaweg een nieuw fietspad
aangebracht wat aansluit op de Hoeverweg.
De Hoef ZO
- In een Overheid.nl e-mail van 24/10 werd
een omgevingsvergunning verleend voor de
kap van een boom bij Bart van der Leckstraat 1/de Blauwe Boom. De populier
blijkt een gevoelige kruin te hebben en door
stormen aan takbreuk te lijden.
- Op zaterdag 14 december vindt in de
Blauwe Boom om 13.00 uur het maandelijkse Repair Café plaats.
Eleonora Hoekstra
Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>

nog 7/12 en begint vanaf 09.30 uur met
tussenin gezamenlijk koffiedrinken.
- Van 15 t/m 18 april 2020 wordt een vierdaagse bus excursie georganiseerd naar
Gent ter gelegenheid van de schilderijen
tentoonstelling ‘(Jan) Van Eyck. Een optische revolutie’.
Inventarisatie Wegmarkeringen
Op 11/11 maakte een medewerker van Ergis bv/verkeerskundig totaaldienstverlener
en gesproken in de Cornelis Begastraat, een
November 2019
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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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BUURTAGENDA 2019/20
Zondag 24 november, de wijk op Reis 3 rivierencruise A’dam-Budapest, De Alkenhorst, 14 uur
Maandag 25 november, Dag & Dauw lezing, Muzikale dansplaatjes, De Vleugels, 14.30 uur
Woensdag 27 november, film, parabel Israëlisch - Palestijns conflict, Pius X kerk, 14.00 uur
Woensdag 27 november wekelijkse open deur: kopje/spelletje, kinderclub, Vrijheidskerk 14 uur
Woensdag 27 november, Sint Nicolaas bingo, De Vleugels, 14.30 uur
Vrijdag 29 november en 13/12 extra kinderclub avonden, De Vrijheidskerk, 19.30 uur
Zaterdag 30 november, cadeautjes markt, de Vleugels, 14.00 uur
Zaterdag 7 December/maandelijks elke eerste; tuinieren in Vredestuin/Vrijheidskerk 09.30 uur
Zaterdag 7 december, verkoop kerstartikelen, De Vleugels, hal, 14.00 uur
Zondag 8 december, Alkmaars Senioren Symfonie Orkest concert, Vrijheidskerk, 15.00 uur
Maandag 9 december, Dag & Dauwlezing, Vilten kerstbal, De Alkenhorst, 14.30 uur
Zaterdag, 14 december, Repair Café, De Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 13.00 uur
Zaterdag 14 december, Bij de Bron, Kerstconcert, Kapelkerk, de Laat, 19.30 uur
Zondag 15 december en 19/1, Rommelmarkt, Sportpaleis, Terborchlaan 200, 10.00 uur
Zondag 15 december, film: De Dirigent, De Blauwe Boom, B. v.d. Leckstraat 1, 14.00 uur
Maandag 16 december, Kerstliederen zingen, de Blauwe Boom, B.v.d. Leckstraat 1, 14.00 uur
Woensdag 18 december, gezinsfilm met kindfilmsterretje, Pius X kerk, Blanckerhofweg, 14 uur
Woensdag 18 december, Kerstbingo, De Vleugels, 14.30 uur
Woensdag 18 december, Resto van Harte kerstdiner/optreden, De Vleugels, 16.00 uur
Donderdag 19 december, optreden koor Orpheus/kerst repertoire, De Vleugels, 15.00 uur
Vrijdag 20 december, Kerstviering/marktkramen rond de kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen, Jan de Heemstraat 10, vanaf 18.30 uur
Donderdag 26 december, 2e kerstdag diner, met opgave, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4
Donderdag 31 december, Oudejaarsontmoeting/oliebollen, Vrijheidskerk, 14.00 uur en
Vesper 15.00 uur
Zondag 12 januari, Nieuwjaarsreceptie Geestmolen, De Alkenhorst, 15.00 uur
Woensdag 15 januari (oneven weken), Resto van Harte diner, De Vleugels, 17.30 uur
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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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Kerstfeest in de Kerk
van Jezus Christus
van de Heiligen der
Laatste Dagen
Dit jaar proberen wij in de kerk, aan de
Jan de Heemstraat 10, de kerstviering in
een ander jasje te gieten.
Op vrijdagavond 20 december stellen wij
de kerk om 18.30 open. In en om de kerk
zijn dan diverse marktkramen ingericht.
Een deel van de aanwezigen zal gekleed
zijn in kledij die lijkt op wat rond de geboorte van Jezus gebruikelijk was. Bij de
verschillende kramen zal eten te krijgen
zijn. In de loop van de avond verwachten
wij een verklede Jozef en Maria en nog
diverse andere toneelvertoningen. Er zal
ook samenzang zijn, maar geen toespraken.
Wij vinden het gezellig als jullie langs willen komen. Kleding uit het jaar nul is niet
verplicht maar als jullie zoiets hebben is het
wel leuk als jullie daarin gekleed komen.
Let op: op het terrein van de kerk mag niet
worden gerookt, ook mag er geen alcohol
worden gebruikt. Er is geen collecte.
Op zondag 22 december is er om 10 uur
een dienst in het teken van de kerst
Herman de Bruijn
Gemeentepresident van de kerk

Het Alkmaars
Senioren Symfonie
Orkest speelt op zondag
8 december in de
Vrijheidskerk
Dit orkest bestaat voornamelijk uit senioren die met elkaar aan mooie, klassieke
muziekstukken werken. Wij voeren vier
maal per jaar een concert uit in een verzorgingshuis en eenmaal per jaar in de
Vrijheidskerk aan de Hobbemalaan in
uw wijk.
Het orkest speelt onder inspirerende leiding
van dirigent Arno van Raaphorst, stukken
van Mozart, Dvorák en Massenet. Dit jaar
hebben we Loekie van de Heide, een bekende violiste, gevraagd om als soliste bij
ons op te treden. Zij treedt op in de Romance van Dvorzak en Meditation van Massenet, twee prachtige stukken die u echt gehoord moet hebben.
Daarnaast speelt het orkest muziek van
Mozart, Telemann, Schubert, Tchaikovski
én ook een Griekse Tango.
De kerk is open om 14.30 uur. Het concert
begint om 15.00 uur.
Toegangsprijs is € 12.50 inclusief consumptie.
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Cees Blok
voorzitter
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Nieuws van
de Blauwe Boom

Blink en Verhuizen
Op locatie de Hoef van de obs Nicolaas
Beets wordt al een paar jaar mooi onderwijs verzorgd voor kinderen uit onze
wijk. Sinds dit jaar werken we met de
methode Blink voor wereldoriëntatie.
Deze methode biedt samenhang in wereldoriëntatie en zorgt ervoor dat kinderen veel
meer onderzoek vaardigheden moeten inzetten om (leer)vragen te beantwoorden. Waar
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur
vroeger alleen maar kennisoverdracht was,
worden er nu andere vaardigheden van de
kinderen gevraagd. Die vaardigheden passen veel meer bij datgene wat ook van kinderen gevraagd wordt in de maatschappij.
De eerste blokken zijn volop bezig en de
resultaten zijn goed. We zien betrokken
kinderen, mooie lessen en prachtige leeropbrengsten.
Terwijl we dit voortzetten zijn we op de
achtergrond bezig met een verhuizing. Vanaf 1 januari 2020 zit onze locatie namelijk
niet maar aan de vertrouwde Judith Leijsterstraat, maar gaan wij huisvesten in de voormalige Ipabo aan de Gabruël Metsulaan. Op
de huidige locatie komt een prachtig nieuw
pand, waarover u binnenkort meer informatie krijgt vanuit de gemeente Alkmaar. Het
is de bedoeling dat we over twee jaar dus
weer terugkeren.
Ook op deze tijdelijke plek zijn alle kinderen uit De Hoef en omstreken van harte
welkom. De locatie is de afgelopen maanden geschikt gemaakt voor basisonderwijs
en bevat genoeg ruimte voor onze onderwijskundige doelen. Ook u bent natuurlijk
welkom om een kijkje te komen nemen.
Dan kunt u meteen zien met welk thema we
werken tijdens wereldoriëntatie!
Jubbe de Groot
Directeur Nicolaas Beets

Op 17 oktober heeft de feestelijke onthulling van het prachtige kunstwerk plaatsgevonden, dat is gemaakt door de kinderen van de Kidsclub. De kinderen hebben de aanwezige gasten getrakteerd met
heerlijke hapjes en drankjes en een
speech gehouden over hun activiteiten.
Dezelfde middag hebben wij een groene
actiedag gehouden onder het motto:
‘Stenen eruit, planten erin’. (zie blz. 14) In
samen- werking met Woonwaard en Steenbreek Alkmaar hebben wij twee geveltuintjes aangelegd om de Bart van der Leckstraat meer kleur te geven.
Zingen met Marianne: derde maandag van
de maand van 14.00-15.30 uur. Kosten: 3€
inclusief koffie en thee. Komende data: 18
november en 16 december (kersliedjes zingen). Iedereen is van harte welkom om gezellig mee te zingen!
Teken en schilderclub: wekelijks op
woensdag van 13.30-15.30 uur. Er is plaats
gekomen voor nieuwe leden.
Info en aanmeldingen: 06-413 876 86
Djembe workshops: wekelijks op woensdag van 19.30-21.00 uur. Een paar enthousiaste spelers heeft onlangs getrommeld tijdens Nationale Burendag. De groep zal blij
zijn met nieuwe aanmeldingen, is open ook
voor beginners en gevorderden. Info: 06114 439 97 of kom gewoon langs op woensdag-avond om de sfeer te proeven.
Filmclub: eens per maand op zondag middag van 14.00-16.00 uur draait de filmwerkgroep een interessante film voor een klein
bedrag van 3 euro. Komende data: 10 november ( Israëlische/ Duitse film ‘The Cakemaker’) en 15 december
( Nederlandse film ‘De dirigent’).
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Teresa van der Loo
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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

32

November 2019

Prachtige
“Kerstklanken” in
Alkmaar
“Wat een prachtig concert”. “Wat een
enthousiasme”. Zomaar enige “klanken”
die jaarlijks na het concert klinken.
Het christelijk wijkcentrum Bij de Bron
organiseert op zaterdag 14 december het
jaarlijkse kerstconcert in de Kapelkerk. Het
concert begint om 19.30 uur. Dit jaarlijks
terugkerend evenement mag zich verheugen
in een toenemende belangstelling. De kerk
gaat open om 19.00 uur. Iedereen is hartelijk welkom om samen te luisteren naar
bekende kerstliederen. Er is ook samenzang. Voor het concert is er koffie. Dit jaar
treedt voor u op het Christelijk jongerenkoor Chenánja uit Ede met medewerking

van het instrumentaal ensemble Con Passione uit Veenendaal. De avond staat onder
leiding van Jan Hendrik van Schothorst.
Het orgel en de piano worden bespeelt door
Jan Willem den Hartogh. De entree is €
2,50. Er is een collecte voor het wijkcentrum om mensen in de wijk met elkaar te
verbinden. Om het samen leven te bevorderen.
Wanneer: Zaterdag 14 december van 19.30
tot 21.00 uur
Kerk open: 19.00 uur
Waar: In de prachtige Kapelkerk, Laat 80 te
Alkmaar
Parkeren: Parkeergarage Schelphoek, Korte
Vondelstraat 4 te Alkmaar
Voor meer informatie over het wijkcentrum: <www.bijdebronalkmaar.nl>
Informatie uitvoerenden:
<www.ensembleconpassione.nl>
en <www.chenanja.nl>
De Bron

Het ensemble Con Passione uit Veenendaal met in het midden dirigent Jan Hendrik van
Schothorst.
November 2019
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Open Huis
Vrijheidskerk
Elke week op woensdagmiddag in de hal
van de Vrijheidskerk is er vanaf 14.00
uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Koffie en thee staan klaar.
Programma december:
Woensdag 04 december ontmoeting, koffie
en thee met speculaas
Woensdag 11 december ontmoeting, wandelen, sjoelen, (leg) puzzelen, rummikuppen
Woensdag 18 december ontmoeting en
kerstviering
Woensdag 25 december Open Huis vervalt
Dinsdag 31 december 14.00 uur Oudejaarsontmoeting met oliebollen, 15.00 uur Vesper, voorganger Nielspeter Jans
Vrijheidskerk
Hobbemalaan 2a
1816 GD Alkmaar
072-511 09 36
<vrijheidskerk@kpnmail.nl>

Filmmiddag
in de Pius X
Woensdag 27 november
Het verhaal is een parabel over het Israëlisch-Palestijns conflict. Een Palestijnse
weduwe moet met lede ogen toezien hoe
haar nieuwe buurman beslag legt op haar
citroenboomgaard.
Duur film 1 ¾ uur
Woensdag 18 december
Mooie familiefilm met in de hoofdrol het
bekende kind-filmsterretje! U kunt desgewenst uw kleinkind meenemen (vanaf 10
jaar). Na afloop sluiten wij af in het kader
van de naderende kerst met een hapje en
een drankje. Ontvangst vanaf 13.45 uur met
koffie of thee
Aanvang 14.00 uur
Duur 1 uur 10 min.
Entree € 4,00
Plaats Pius X
Ingang Blanckerhofweg 15
Yvonne de Weerdt
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Nieuwjaarsreceptie
voor alle buurtbewoners van
De Hoef ‘Geestmolen’
in Huis van de wijk
De Alkenhorst
Zondag 12 januari 2020
van 15.00 tot 17.00 uur
Al onze buurtbewoners zijn
uitgenodigd om onder het genot
van een hapje en een drankje
elkaar een voorspoedig 2020
te wensen. De viermans
Jazzformatie ‘Just Jazz’
zorgt voor een vrolijke noot.
November 2019
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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 dnoDoen
Burendag 2019
Op zaterdag 28 september was het landelijke Burendag. Net als vorig jaar, heeft dnoDoen de bewoners van vier honderd adressen in de wijk uitgenodigd om een bezoekje
te brengen aan de Nachtopvang in de Jan de
Heemstraat.
Tijdens een rondleiding kregen de geïnteresseerden uitleg over onze dienstverlening
voor dak- en thuisloze mensen en over de
gang van zaken bij de Nachtopvang. Daarnaast was er ruime gelegenheid om bij een
kopje koffie of thee, vragen te stellen en
informatie uit te wisselen.
Wij kijken terug op een geslaagde dag en
danken iedereen die belangstelling getoond
heeft.
Hil Rabenberg
Directeur-bestuurder dnoDoen

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 €
180, halve pagina €
90, een derde pagina
€
60, een vierde pagina €
45,November 2019
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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
Van Ostadelaan 282
1816 JH Alkmaar
Tel: 072-512 54 34
Fax 072-511 20 70
Website: www.rijschoolwoltheus.nl

Telefoon: 06-474 801 65
40

E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl
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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.
Buurtfiets De Hoef: Reserveren, Marcel v/d
Ploeg, tel. 06-199 455 88
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
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Lidmaatschap

Projectgroepleden

De vereniging Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ behartigt de algemene belangen van de bewoners uit deze buurt.
U begrijpt dat wij De Geestmolen niet
alléén kunnen laten draaien, we hebben
financieel uw wind in de zeilen nodig.
Laat u zich daarom inschrijven als lid à
€ 7,50 per persoon per jaar.

Reacties
Om een wisselwerking tussen bewoners
en dit buurtoverlegblad te bevorderen,
nodigen wij u uit te reageren op de inhoud hiervan.
Reacties graag insturen naar:
Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262,
1816 TK Alkmaar, tel: 511 35 40,
e-mail: <redactie@geestmolen.nl>

Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262
John Does, Bloemaertlaan 162
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Rens Kleverlaan, Bloemaertlaan 182
Susanna E. Kropf, Weenixhof 47
• De Feestmolen
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
• 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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