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Beste buurtbewoners
‘Geestmolen’

van

De

Hoef

Nieuwjaarsreceptie
De zevende receptie van het Buurtoverleg
was op zondagmiddag 12 januari 2020, met
deze keer muziek van de duo2FeelGood
band met Marian zang/gitaar en John zang/
keyboard. De middag verliep swingend en

werd bezocht door ongeveer vijftig wijkbewoners. Het duo was zeer professioneel en
werd door alle aanwezigen bijzonder gewaardeerd. Drankjes werden geserveerd
door de gastdames en -heren van De Alkenhorst en hapjes door de leden van onze eigen Feestmolen. De tevredenheid bleek ook
uit het feit dat drie nieuwe leden/donateurs
zich spontaan opgaven bij het Buurtoverleg.
Volgend jaar gaan we het zeker nog eens
doen.
‘Vreugde’ vuur Honthorstlaan
Wat volgend jaar zeker niet meer moet gebeuren is de fel oplaaiende vlammen op de
groenstrook langs de Honthorstlaan ter
hoogte van het speelplaatsje. Rond 01.30
kwam de brandweer langs, maar toen ze
zagen dat de vlammen verminderd waren,
vertrokken ze weer. Even later ontdekte ik
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een klein vuurtje tussen de speeltoestellen.
Plotseling kwamen jongelui vanaf het trapveldje, gooide een brandstof op het vuur,
met als gevolg een grote vuurbal, die zo’n
meter of vijf de lucht in schoot. De volgende dag bleek ook de wip in drie stukken te

liggen (intussen vervangen door een nieuwe
wip, bedankt gemeente Alkmaar), de vuilnisbak uit elkaar geploft en op het trapveldje zelf een dozijn zwarte brandplekken.
Omdat er vorig jaar geen ‘vreugde’ vuur
was hadden we gehoopt dat de pyromanen
verhuist waren, niet dus.
Het siervuurwerk zelf viel, vond ik, nogal
mee en de overgebleven vuurwerkrestanten
waren de volgende dag veelal opgeruimd.
Hopelijk zal onze burgemeester (zoals in
sommige andere steden) in 2021 dit soort
vandalisme resoluut bannen.
ALV
De Algemene Ledenvergadering 2020 zal
plaatsvinden op dinsdagavond 17 maart in
de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen, Jan de Heemstraat 10,
aanvang 19.30 uur. Na de pauze, rond 21.00
uur, is de spreker molenaar Eric Zwijnenberg over de Berger-/Egmondermeer polders/molens. Kandidaten voor aftredende
leden (voorzitter & penningmeester) kunnen
zich aanmelden bij de secretaris van het
Buurtoverleg.
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Lidmaatschap
Binnenkort zult u van de penningmeester
een uitnodiging ontvangen om het lidmaatschap, nog steeds 7,50 euro per lid, over te
maken. Het Buurtoverleg heeft uw bijdrage
hard nodig. U kunt de penningmeester vóór
zijn door zelf reeds de 7,50 euro (of meer)
over te maken naar ons Rabobank IBAN
nummer: NL93 RABO 0376 4995 16.

Jubileum
De voorbereidingen voor het 25-jarige bestaan van Buurtoverleg De Hoef ‘Geest molen’ met Buurtblad zijn in volle gang.
Officieel werd het Buurtoverleg opgericht
op 24 april 1995 in Wijkactiviteitencentrum
Oase (latere Buurthuis Alkmaar West) aan
de Mesdaglaan. Omdat in april niet op
maximale meteorologische stabiliteit gerekend kan worden heeft het bestuur besloten
om de vieringen later te laten plaatsvinden
op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2020. Er
wordt aan gewerkt om de watermolen waarnaar we vernoemd zijn - rond die tijd
in feesttooi te laten zetten. Zaterdagmorgen
beginnen we met een voetbaltoernooi op
het trapveldje bij de Moreelse straat, georganiseerd door Straatgeluid, voor de
kinderen van onze wijk en onze naaste
buren. In de middag rijdt er een treintje
door de wijk waarbij aandacht wordt
bebsteedt aan de geschiedenis van onze

buurt gevolgd door een boottocht door de
Egmondermeerpolder. Zondagmiddag beginnen we met een 'dweilorkest' door de
wijk gevolgd door een receptie in de
Alkenhorst met een goochelaar en een
Keltische band. In De Geestmolen van mei
2020 volgen meer details.
Martien de Bruijn
<voorzitter@geestmolen.nl>

Parkeerproblemen
door NWZ
Sinds 1 oktober 2019 is er overdag geen
parkeerplek meer voorhanden in onze
buurt nabij de Fritz Conijntunnel. De
oorzaak is bekend: NWZ verbouwt en in
de bomenbuurt kan vanaf 1 oktober 2019
alleen nog maar met een dagkaart ad
€ 22,20 geparkeerd worden.
Sinds de verbouwing van het Noord West
Ziekenhuis (NWZ) waarbij in de direct omliggende wijken betaald parkeren ingevoerd
is, met forse tarieven, is er door de week in
de Jan de Heemstraat, Willem Kalfstraat, de
Vliegerstraat en de Bloemaertlaan noord
sprake van een ernstig parkeerprobleem en
van verkeersoverlast. Personen die niet uit
de wijk of op bezoek komen parkeren hier
hun auto om vervolgens lopend of met de
vouwfiets via het Fritz Conijntunneltje naar
het NWZ of de stad te gaan.
Liever gratis dan fietsen
Het is de bedoeling dat het personeel van
het NWZ gebruik maakt van de parkeermogelijkheden bij het AFAS stadion en met de
ter beschikking gestelde fietsen naar hun
werk gaan. Zij maken daar onvoldoende
gebruik van en parkeren liever gratis rondom de Jan de Heemstraat.
Directe relatie betaald parkeren
Door de week staat het tussen 9 uur in de
ochtend en 5 uur in de middags stampvol in
onze buurt. Dit terwijl er straten leeg staan
aan de andere kant van het spoor: tot 90%
lege parkeerplekken. Alleen in de avond en
in het weekend is in onze buurt wel voldoende parkeerplaats omdat in de avond en
het weekend het gratis parkeren is in de
bomenwijk.
Onevenwichtig parkeerbeleid
Het Buurtoverleg heeft de gemeente verzocht om een evenwichtiger parkeerbeleid.
Het advies is om parkeren in te voeren
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waarbij steeds verder van het probleemgebied parkeren voor bezoekers steeds iets
goedkoper wordt. Nu is het verschil te
groot: € 22,20 in de bomenbuurt, ongeacht
de tijdsduur van parkeren, of gratis in onze
buurt met nog geen 150 meter ertussen.
Geen besluit ‘Goede Buurzone’
De gemeente erkent dat de parkeerdruk
doordeweeks hoog is en dat er vanuit onze
buurt veel klachten binnengekomen zijn. Zij
kon echter nog geen uitslag geven van de in
november uitgevoerde parkeertelling in onze buurt en geeft aan dat er nog geen besluit
is over de ‘Goede Buurzone’. Als de Van
Ostadelaan de grens zou worden voor betaald parkeren gaan de ondernemers in het
winkelcentrum klagen omdat daar dan geparkeerd wordt. Ook al zou je € 10,- vragen
om te parkeren in de Jan de Heemstraat dan
gaan ze 100 meter verder staan waar het
gratis is.
Lopend vuurtje
Onze buurt is geliefd om gratis te parkeren
want via het Fritz Conijn-tunneltje loop je
zo door de Hout langs het Familiehuis in
acht minuten naar het ziekenhuis en dit gaat
als een lopend vuurtje rond onder het personeel en bezoek van het ziekenhuis. Alhoewel de Vliegerstraat een doodlopende straat
is en het verkeersluw zou moeten zijn rijden
nu van 's morgens vroeg tot einde van de
middag auto's heen en weer op zoek naar
een parkeerplek. De parkeervakken aan de
Jan de Heemstraat, de Willem Kalfstraat, de
Bloemaertlaan noord, het Lievenshof en de
Honthorstlaan staan de hele dag overvol met
auto's. En niet alleen ín de parkeervakken
maar ook ernaast in het gras en op de stoep.

de mededeling dat parkeren alleen voor
bewoners en bezoekers is maar dat bleek
niet te helpen. Het bordje is inmiddels door
onbekenden weer verwijderd.
Verkeersonveiligheid
Er zijn ook veel klachten over de toegenomen verkeersonveiligheid. Auto’s staan tot
tegen de vuilcontainers geparkeerd en fietsen in de Vliegerstraat zijn alleen nog uit de
rekken te krijgen door ze omhoog en opzij
te tillen. Bedrijven, verhuizers en pakketbe-

zorgers zijn genoodzaakt voor de auto's te
parkeren met alle gevolgen van dien. De
verkeersveiligheid komt ernstig in het gedrang door alle auto's met rondkijkende
bestuurders, op zoek naar een parkeerplaats. Zij letten onvoldoende op voetgangers en op de vele fietsers. Er loopt immers
een hoofdfietsroute door de Jan de Heemstraat en de Bloemaertlaan.
Bewoners de dupe
Getroffen bewoners geven aan dat het zo
echt niet langer kan want men kan nergens
meer parkeren en vreest dat ongelukken
onvermijdelijk zullen zijn. Zij hebben, net
als het Buurtoverleg, individueel of via de
VvE meermalen bij de gemeente geklaagd
over de parkeerdruk en verzocht zo spoedig
mogelijk het probleem aan te pakken.

Parkeren alleen voor bewoners
In appartementencomplex De Heemhof aan
de Vliegerstraat wonen veel oudere mensen.
Hun -ook oudere- visite en familie staan
tegenwoordig noodgedwongen veraf geparkeerd bij het winkelcentrum De Hoef. Soms
Rens Kleverlaan
moet de visite bijna net zo ver lopen als de
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
vele parkeerders hier naar het ziekenhuis
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>
lopen. Er is heel positief een bordje aan het
begin van de Vliegerstraat opgehangen met
6
Februari 2020

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
van Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Dinsdag 17 maart 2020
De kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen
Jan de Heemstraat 10
Aanvang 19.30 uur
Koffie om 19.15 uur
Alle leden van het Buurtoverleg zijn welkom
Na de pauze om ongeveer 21.00 uur

Berger– en Egmondermeerpolders en molens
door molenaar Eric Zwijnenberg

Alle wijkbewoners zijn welkom voor deze presentatie
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Geen vergunning
Willem Kalfstraat
Op 11 december 2019 heeft de gemeente
officieel aangegeven de omgevingsvergunningaanvraag voor ‘het wijzigen van
wonen naar maatschappelijk met woonaanduiding’ te weigeren. De Brug zal als
huurder een alternatieve locatie moeten
zoeken voor haar cliënten.
De Brug is een organisatie die mannen in
een verblijfshuis begeleidt. Het gaat om
personen die om verschillende redenen niet
zelfstandig kunnen wonen en al dan niet
blijvend zorgbehoevend zijn. Na lang zoeken heeft zij een pand gevonden aan de
Willem Kalfstraat. In overleg met de gemeente is een vergunningaanvraag gedaan
voor legalisatie van de huur van dit pand.

verlengt tot april 2020 maar heeft De Brug
op 9 december 2019 geïnformeerd dat de
aanvraag niet gehonoreerd zal worden.

Handhaving
De gemeente heeft aangegeven geluisterd te
hebben naar de omwonenden en heeft besloten geen omgevingsvergunning te verlenen voor wijziging van het bestemmingsplan om de verhuur op die wijze te legaliseren. In overleg met alle partijen is besloten
niet direct te handhaven maar De Brug tot 1
maart 2020 de gelegenheid te geven een
alternatieve locatie te zoeken voor haar
cliënten.

Overlast
De direct omwonenden waren niet blij met
hun komst. Kamerverhuur is volgens het
bestemmingsplan hier niet mogelijk en zij
hebben de gemeente gevraagd te handhaven. De gemeente gaf aan niet te willen
handhaven omdat zij de kwetsbare bewoners niet zo maar op staat kon zetten mede
omdat zij als huurder huurbescherming
zouden genieten. Tijdens het bewonersoverleg van 5 november 2019 hebben omwonenden op inhoudelijke gronden aangegeven welke overlast er reeds in de buurt is,
welke extra overlast de bewoners veroorzaken, waarom deze locatie ongeschikt is en
op welke juridische gronden deze situatie
niet gelegaliseerd kan worden.
Aanvraag afgewezen
Kamerverhuur mag volgens het bestemmingsplan hier niet en ook zou de aanvraag
niet door de leefbaarheidstoets komen die
kijkt of zo’n voorziening mogelijk is gegeven de omgeving. Toch zag de gemeente in
eerste instantie juridische ruimte om de
verhuur toe te staan. De gemeente heeft de
beantwoordingstermijn in eerste instantie
8
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Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>

De Kunstgarage
Al sinds eind 2019 is de gesloten Nissan
garage aan de Ruysdaelkade 40 - 43,
voorlopig getransformeerd in een galerie.
Met een mix van diverse kunst- en creatieve uitingen wordt het intussen al jaren
leegstaande bedrijfspand aangenaam
opgevuld. Deze tijdelijke functie is een
welkome aanvulling op reeds bestaande
faciliteiten uit de wijk.
Alvorens naar de tegenwoordige tijd terug
te keren maken we eerst even een uitstapje
naar de toekomst. Vinkbouw gaat op deze
locatie zevenenvijftig appartementen en een
huisartsen praktijk ontwikkelen waarvoor
op 5 februari 2020 een aanvraag voorontwerp bestemmingsplan, ter wijziging van
Bedrijf naar Wonen, werd gepubliceerd.
Deze is t/m 18 maart op het Stadskantoor in
te zien, op afspraak. Het College besloot op
14 januari 2020 dat er geen Milieu Effect
Rapportage behoeft te worden opgesteld.
Het geheel zal ook parkeergarage en aan te
leggen parkje omvatten, welke laatste tevens toegankelijk wordt voor de buurt. Gezien de steeds voller wordende galerie met
objecten en activiteiten ziet het er naar uit
dat de bouw nog wel even op zich zal laten
wachten, met andere woorden als de sloophamer zich aandient lijkt een alternatieve
wijklocatie dan geen overbodige luxe.

Actualiteit
De voormalige ruime en lichte auto showroom rolt zich uit als een balzaal waarin
veel creativiteit samenvalt. De verschillende disciplines lopen uiteen van schilderijen,
foto’s van fotoclub Alkmaar, rekje met
kinderkleding, beelden, kleine kunstvoorwerpen, de historie van tachtig jaar voetbalclub AFC, een Sint Nicolaas boot gemaakt
door obs De Driemaster, folders van de
dierenopvang, lees-/conversatietafel tot
babysokjes aan toe. Intussen doen Artiance
en het Regionaal Archief ook mee. Deze
laatste toont foto’s vanaf 1945 dus de wederopbouw van De Hoef. De variëteit aan
mogelijkheden is bijna onuitputtelijk en
wisselt frequent. Hier vindt 3 maart een
wijkinfo plaats van 19.00 tot 20.30 uur.
Uitbreiding initiatieven
Omdat de omvangrijke garage al te lang
leeg staat heeft betrokken buurtbewoner
Edwin de Wilde aan de Oude Hoeverweg
dit statische pand tijdelijk omgetoverd tot
een wervelende wijkgalerie waarin amateur
kunstenaars uit heel Alkmaar hun werk
tentoon kunnen stellen. Er is genoeg ruimte
voor meer initiatieven in de showroom en
achter de schermen, ter uitbreiding naar een
klein/tijdelijk cultureel centrum. De Kunstgarage is inmiddels wekelijks geopend van
12 - 16 uur op donderdag t/m zondag. Info
bij Edwin de Wilde:
e-mail <edwinadw@gmail.com>
Susanna E. Kropf
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Nieuwbouw
Campus De Hoef
In vorige uitgaven schreven we al over de
toekomstige campus. Op 5 februari 2020
was het zover om het eerste voorlopige
bouwontwerp te bewonderen voor basisscholen campus De Hoef aan de Judith
Leysterstraat.
De wijkinloop hiervoor werd gehouden
in de voormalige Ipabo, Gabriel Metsulaan 34, nu als voorlopig onderdak voor
obs Nicolaas Beets (locatie De Hoef)
naast de Driemaster.
Het ontwerp met twee lagen voor de twee
basisscholen
met
hun
inwonende/
complementerende onderwijs voorzieningen ziet er mooi uit. Nu al op de voorlopige
locatie maken ze gebruik van een gezamenlijk schoolplein maar zullen dat in de toekomst - na intrek in de nieuwbouw aan de
Judith Leysterstraat - óók blijven doen. De
campus zal dan totaal worden bevolkt door:

1. de rooms katholieke Driemaster,
2. de Trimaran als klas voor hoogbegaafde
kinderen,
3. Viertaal = de Burgemeester de Wildeschool voor kinderen met auditieve en
communicatieve belemmeringen
4. obs Nicolaas Beets (De Hoef)
5. SKOA buitenschoolse kinderopvang de
Schulp en
6. KIDDIES peuter- en buitenschoolse opvang, waarvoor ook een nieuw gezamenlijk
gymlokaal zal worden gebouwd.
Hieraan voorafgaande volgt eerst de sloop
van het oude schoolpand Nicolaas Beets,
kinderopvang de Schulp & Kiddies en de
gymzaal, waar de sloophekken rondom de
Judith Leysterstraat, Willem Buytewechstraat en de Hobbemalaan, intussen al
geplaatst werden.
De tekening geeft een voorlopig idee hoe
de campus, na tientallen jaren van verschillende oude(re) schoolgebouwen, er uit
komt te zien.
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Susanna E. Kropf
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De Alkenhorst
Bent u op zoek naar gezelligheid dan nemen
we een kleine greep uit de vele activiteiten
in het Huis van de Wijk, Schelfhoutlaan 4.
Wekelijkse zijn er als vrije inloop Aan de
Koffietafel op vrijdag van 10 - 17 uur, het
Zondagmiddagcafé van 13.30 uur - 16.30
uur en de Huiskamer op woensdag van
13.30 - 15.30 uur. Elke laatste dinsdag van
de maand is er Bingo om 14.00 uur (Zie
Buurtagenda/blz 23). Met andere woorden
het is te veel om op te noemen.
AZC/Robonsbosweg
In de Noordhollands Dagblad Regio pagina
van 21 december 2019 wordt heropening
van dit AZC, zoals gevraagd door het COA,
afgewezen door de gemeente. Het tekort
aan plekken voor vluchtelingen wordt niet
urgent genoeg beschouwd.

Bloemaertlaan
- Op 22 januari werd op de Bloemaertlaan/
hoek Cornelis Begastraat-Noord een proefgleuf gegraven om de loop van ondergrond-

se kabels/leidingen te kunnen beoordelen.
Op die basis zullen toekomstige/
aanvullende ondergrondse vuilniscontainers
worden geplaatst, hopelijk op een gegroepeerde wijze. Daarna werd hier op 30 januari een grondmonster genomen.
- De eerder geplande inloop op 30 januari
over bouwplan De Bloemaert werd twee
dagen daarvoor afgelast. Botbouw is al ge-

richt in gesprek met de gemeente en daarna
volgen de Claeszpad bewoners om te proberen uiteindelijk met alle partijen draagvlak
te vinden voor doorgang van het bouwproject.
Cornelis Buysstraat
- Eind november 2019 was in het voorraam
van het lege huisnummer 6 de opmerking te
vinden “Dankzij de buurt uit huis gezet”. In
de voortuin lagen drie achtergebleven matrassen en andere rommel.
- Aan de noordkant/hoek van Oostsanenkade verrijst achter de studentencampus het te
realiseren jongeren huisvestingsproject
‘Start me up’ voor de leeftijdsgroep 18 - 28
jaar. Het is een initiatief van Woonwaard,
gemeenten en zorgpartijen GGZ NHN Divisie Triversum, Parlan, Esdégé Reigersdaal
en DNO Doen. De funderingen, kabels/
leidingen zijn gelegd waardoor de straatlan-

taarns al kunnen branden, zodat eind maart
de 38 woonstudio’s betrokken kunnen worden. Met deze komst wordt ook een nieuwe
straat toegevoegd aan kunstschilderwijk De
Hoef, het Jan Mostaerthof, een schilder uit
de Middeleeuwen. De helft van de stapel
studio’s wordt verhuurd aan jongeren die op
eigen kracht het huis uitgaan, de andere
helft is bestemd voor jongeren die daarbij
begeleiding ontvangen.
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Crematorium
Op 16/17 november 2019 werd, na voltooiing van de bouw, een open weekend gehouden. Het complex ziet er gelikt uit en met
koffie op het buitenterras deed het soms
meer denken aan een vakantieverblijf dan
aan een crematorium in de polder.
Groen-/gemeentelijke teams
- Op dinsdag 3 december 2019 reed een
bezemwagen in/rond de Bloemaertlaan om
de door regen geplakte bladeren op te zuigen.
- Na meldingen door bewoners zelf van
eind november 2019 over valpartijen aan de
Bloemaertlaan wegens door boomwortels
omhooggewerkte tegels, heeft de gemeente
de wortels verwijderd en de stenen recht
gelegd.
- Half december 2019 werden op het westelijke wandelpad langs de Hoevervaart ten
noorden van de Geestmolen, twee jonge
boompjes geplant. Op 30 januari 2020 werd
hier de bestaande rij wilgen gesnoeid.
- Op 4 februari zijn rond de Terborchlaan,
Bloemaertlaan en de hofjes de randen van
de granulaat stroken, parkeerplaatsen en de
straatranden met een borstelwagen schoongemaakt.
- Vanaf 6 februari werden in de hofjes de
groenstroken uitgedund.

Winkelcentrum De Hoef
In weerwoord van de vorige De Geestmolen
blijkt de wekelijkse Alkmaar op Zondag,
onder de krantenrekken binnenin Albert
Heijn, hier intussen ook weer te schitteren
door afwezigheid.
Jongkindlaan
- In de november 2019 uitgave berichtten
we over de kap van een es die groeit boven
parkeerplaatsen van/tegenover Residence
Hoevervaert (kadastraal vallende onder De
Alkenhorst/Schelfhoutlaan) waardoor vogels auto’s bevuilen. Na een hoorzitting op
11 december bleek dat vlak achter de te
kappen boom een andere boom staat met
wortels in elkaar verstrengeld. Om de minste milieu schade aan te richten wordt de es
tòch gekapt met de toezegging van Van der
Linden Vastgoed Management (beheerder
namens Habion) om als kapcompensatie
een boom in de buurt van de vijver aan te
planten. Inmiddels werd deze boom geplant
met dank aan de heer Bos/Van der Linden.
- In november/december 2019 trad buurtge-

Jan de Heemstraat
- In de vorige De Geestmolen repten we inclusief foto - over een jong/dun boompje
dat in november 2019 voor huisnummer 7
uit de grond werd gerukt en zwaar beschadigd. Omwonenden hadden die nacht een
automobilist met een flinke klap achteruit
horen rijden waarbij het boompje hoogst
waarschijnlijk werd geraakt en een automobilist zien wegrijden. Het boompje werd
intussen rechtgezet totdat later die maand
weer auto’s er vlak langs reden op de enkele/krappe parkeerplaats tussen de ondergrondse containers en het boompje in.
- Een Overheids e-mail van 13 februari noot Ad Jansen (met baret) op als een Indië
meldt de kap van twee bomen bij huisnum- veteraan in de TV serie ‘Onze jongens op
mer 10 in verband met overhellen en wor- Java’. Op 11 januari 2020 nam hij afscheid
teldruk. Hopelijk volgen er twee vervangers om te verhuizen naar de omgeving van Arnhem. Op 19 januari kreeg hij de ere penning
als kapcompensatie.
Februari 2020
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van de stad Alkmaar opgespeld voor zijn
vele verdiensten.
Willem Kalfstraat
- Begin december 2019 heeft Woonvoorziening De Brug/Alkmaar officieel te horen
gekregen dat zij voor huisnummer 160 geen
woonvergunning zal ontvangen om in dit tijdelijke - verblijfhuis jongemannen te
begeleiden in hun zelfstandigheid naar een
latere terugkeer in de maatschappij. In overleg werd besloten om de huur per 1 maart
2020 te beëindigen om zodoende een ander
pand te kunnen vinden. Zie ook blz 8.
- Op 22 januari werd van de brug over de
Hoevervaart het weg-/trottoirdek met een
hogedruk machine gereinigd.
Judith Leysterstraat
-Ter voorbereiding van de sloop/nieuw
bouw voor basisschool campus De Hoef
werden alle hiermee gepaard gaande onderwijsinstellingen vanaf 1 januari 2020 voorlopig gehuisvest in het voormalige Ipabo
pand aan de Gabriel Metsulaan. Over deze
campus aan de Judith Leysterstraat werd op

den padenstructuur, dit netwerk van fiets-/
wandelpaden een stukje verder is gekomen.
Het meest noordelijke deel richting Camping Alkmaar (Kromme Sloot/Bergervaart),
volgt hopelijk in 2020. De Geestmolen van
augustus 2019 besteedde aan deze herinrichting op blz 6 en 7 uitgebreid aandacht.
Petrus Canisius College
Op 9 februari ging het Open Leercentrum
(BG) aan de Fabritiusstraat in vlammen op.
De brand werd aangestoken. Leerlingen zijn
ondergebracht in Hogeschool InHolland.
Parkeerdruk
Deze blijft onverminderd doorgaan in de
Bloemaertlaan, de Jan de Heemstraat en de
De Vliegerstraat, nadat Noord West Ziekenhuis personeel hier dagelijks parkeert als
onbetaalde uitwijkmogelijkheid door (ver)
nieuwbouw van het NWZ. Zie ook blz 5.
Pius X kerk
Per 1 januari 2020 werd de Pius X kerk
onderdeel van de nieuwe RK parochie St
Dominicus waaraan intussen totaal zes regionale parochies samenwerken.
Saverystraat
Een Overheid.nl e-mail van 21 november
2019 meldt voor beide huisnummers 3 en 5
een aanvraag omgevingsvergunning voor
dakopbouw. Inmiddels meldt een volgende
e-mail van 12 december voor beide adressen een verleende omgevingsvergunning.

woensdagavond 5 februari 2020 in de voormalige Ipabo een wijkinloop gehouden om
omwonenden op de hoogte te stellen/te reageren op de plannen. Zie ook blz 11.
- In januari 2020 werden de beide uiteinden
van deze straat zowel aan de Van Ostadelaan als aan de Terborchlaan, verbreed.

Terborchlaan
Het Noordhollands Dagblad van 12 november 2019 pakte op de voorpagina van de
Regio katern uit met een artikel over een
onderzoek naar de wielerbaan van het
Sportpaleis. De gemeente onderzoekt de
komende
jaren
of
het
oplappen/
onderhouden wordt en daarna vervanging
door een nieuwe wielerbaan?

Van de Veldelaan
Olympiapark
Na oplevering in 2019 van het wandelpad In het Noordhollands Dagblad van 17 deaan de Olympiaweg, hoogte Febo en Sub- cember 2019/Regio pagina 5, meldt het
way, meldt de Stadskrant van 20 november artikel ‘Per jaar 10.000 zonnepanelen’ on2019 dat als onderdeel van een uit te brei- der het kopje ‘Powernest’ dat wooncorporaFebruari 2020
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tie Woonwaard op een flatgebouw aan de
Van de Veldelaan (Noordertogt) een powernest, kant-en-klare unit voor zon- windenergie, gaat aanbrengen. Zodoende kan dag- en
nacht stroom worden opgewekt voor honderddertig appartementen. Het twee bladzijden tellende artikel <De olijfolievlek van
Woonwaard> met foto’s op de Regio pagina
6 en 7 uit het Noordhollandsdagblad van 7
februari 2020, biedt meer inzicht in plaatsing van een powernest aan de Van de
Veldelaan.
De Vleugels (Hoeverstaete)
- Met het Noordhollandsdagblad/Regio pagina 5, van 31 december 2019 artikel
‘Verzorgingshuis Vleugels nu woonplek
Hoeverstaete’, werd de wijk deelgenoot
gemaakt van de transitie van voormalig
verzorgingshuis naar huidige woon- en leefgemeenschap. Alle bewoners uit De Vleugels, De Zwaluw, De Merel en De Alkenhorst vallen nu onder de overkoepelende
Hoeverstaete en ontvingen een informatieve/volle jaarkalender 2020 met (nieuwe)
activiteiten in de fysieke Vleugels, alsmede
een activiteiten overzicht van Reuring in
Hoeverstaete. De kalender evenementen
zullen maandelijks in info kasten/liften/op
balies bekend worden gemaakt, zodat ook
wijkbewoners op de hoogte worden gesteld
om deel te kunnen nemen. Zie ook de Buurtagenda en blz. 27

- Als terugkoppeling naar de oprichting van
het team Sociale Benadering Dementie in
De Hoef, ontvingen we op 30 januari 2020
een lange e-mail van de Zorgcirkel over de
voorbereidingen voor dit wijkteam. Zie blz
31. Helaas werd er nog geen aanvangsperiode genoemd waarop dit team in de wijk
van start kan gaan.
De Vliegerstraat 3
Het Pofa gebouw is inmiddels in het bezit
van Fysiotherapie Elisabeth, waarmee er op
deze locatie meer fysiotherapeuten zullen
volgen. In de mei uitgave volgt uitgebreidere info.

De Hoef ZO
- Op 18 november 2019 was het westelijke
trottoir van de Van Goghlaan/Tooroplaan
opengebroken. Navraag bij werklui leerde
dat oude ondergrondse elektriciteitsleidingen wettelijk verwijderd moeten worden.
- Het Noordhollands Dagblad, Regio pagina 2, van 4 december 2019 komt met het
artikel
‘Bergenaar (32) opgepakt vanwege overval op Aldi’. Hieruit blijkt dat de politie in
het onderzoek naar de overval op 10 april
2019 een 32 jarige inwoner van Bergen
heeft opgepakt. In zijn woning werd een
huiszoeking gedaan.
- Vanaf 2019 heeft islamitische basisschool
An Nasr/Tooroplaan een ouderkamer, gerund door vier vrijwilligers/deels ouders.
De Stadskrant van 4 december2019 meldt
dat op 27 november onderwijs wethouder
Elly Konijn - Vermaas die morgen langs
kwam tijdens het thema ‘hoe om te gaan
met hoofdluis’. Met de ouderkamer is er
meer onderling contact tussen de ouders
wat uitstijgt boven schoolplein - en ouderavond contacten.
- Het Noordhollands Dagblad/Regio voorpagina van 7 december 2019 toont het artikel
‘Sloop einde van markant gebouw in zicht’
en verderop ‘Woningen op plek Ahrend’.
Op de huidige Picassolaan 201 gaan hopelijk honderdvijfenveertig appartementen
worden gebouwd voor 1 - 2 persoons huishoudens. Als alles meezit worden de woFebruari 2020
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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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ningen opgeleverd in 2022. Een gemeentelijke e-mail van 28 november 2019 meldt
dat tijdens de wijkinloop van 30 september
2019 de zorgpunten architectuur en verkeer/parkeren naar voren kwamen. Van
Wijnen Projectontwikkeling mag van het
College een voorontwerp bestemmingsplan
opstellen met tegelijk de opdracht om een
parkeeronderzoek te doen, uit te voeren
door de gemeentelijke vakafdeling Verkeer.
Hieraan werd in het NHD/Regio pagina 5
van 1 februari 2020 met het artikel
‘Onderzoek parkeerdrukte Picassolaan’
aandacht besteed. Naar verwachting zal het
eerste ontwerp voor de zomer klaar zijn.
Tevens is bij Van Wijnen extra aandacht
gevraagd voor architectuur/welstandsaspecten. (zie foto hieronder)
- In het Noordhollands Dagblad/Regio
pagina 5 van 26 november 2019 meldt het
artikel ‘Complex El Greco moet huur blijven’. Dit is de wens van het College omdat
woningcorporatie Mooiland van dit blok af
wil en de te verkopen woningen dan zeven
jaar in de verhuur moeten blijven. Het college hecht eraan dat de woningen langdurig
in de verhuur blijven en zal bij verkoop
geen toestemming geven tot verkoop, hier
nodig bij erfpacht clausules. Intussen heeft
Woonwaard 273 woningen overgenomen

van Mooiland en daar fors in geïnvesteerd
om ze te behouden voor sociale verhuur.
- Begin december 2019 werden op verschillende locaties aan de Tooroplaan tussen de
flatgebouwen in, struikgewas verwijderd.
Tussen het Willem Marishof en de van
Goghlaan in werd een groot gat in de grond
gegraven waarvan de berg grond terecht
kwam in de speelstrook tussen de Jongkindlaan en het Breitnerhof in. Bomen en paden
werden verrassend aangelegd. Ook aan de
zijkanten van de flatgebouwen werden
planten aangebracht en het geheel ziet er
intussen gevarieerder, overzichtelijker en
avontuurlijker uit.
- Op 20 december 2019 wees de gemeente
bij Murillohof 31 een oplaadplaats aan voor
elektrische auto’s.
- Tijdens de oud-/nieuwjaarsvieringen werden aan de Vincent van Goghlaan twee
bushokjes vernield.
- Wegens schilderwerkzaamheden is de
Blauwe Boom gesloten van 23 maart tot en
met 27 maart.

Februari 2020

Eleonora Hoekstra
Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>
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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.
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BUURTAGENDA 2020
Dinsdag 25 februari, 31/3, 28/4, 26/5, 30/6, Bingo, Huis in de Wijk de Alkenhorst, 14.00 uur
Woensdag 26 februari, film Daniel en Laura, Pius X kerk, 14.00 uur
Woensdag 26 februari, 11 & 25/3, 8 & 22/4, 6 & 20/5 Resto van Harte, De Vleugels, 17.30
uur
Zaterdag 29 februari, film: Down to Earth Vrijheidskerk, 14.00 uur
Maandag 2 maart, 11/5 & 8/6, maandelijks avondrestaurant, Brasserie De Vleugels, 18.00 u.
Dinsdag 3 maart, wijkinfo nieuwbouw, Ruysdaelkade 40, 19.00 uur
Dinsdag 5, 12, 19 & 26 maart en 2 april, cursus iPad, de Alkenhorst, 09.30 uur
Zaterdag 7 maart, film: Een volk onderweg, Vrijheidskerk, 14.00 uur
Zondag 8 maart, film : Maudie, De Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 14.00 uur
Zaterdag 14 maart, 11/4, 9/5, Repair Café, De Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 13 uur
Woensdag 18 & 25 maart en 1/4, lezingencyclus: Gelukkig leven, Vrijheidskerk, 19.30 uur
Dinsdag 17 maart, Geestmolen ALV, Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen, 19.30 uur. Spreker molenaar Eric Zwijnenberg/Berger- & Egmondermeer polders
Zaterdag 21 maart, 2/5, 6/6, Speeltuin De Hoef oud papier inzameling, 9.30 uur
Zaterdag 21 maart, film: Tootsie, De Vleugels, 14.30 uur
Maandag 23 maart t/m 27 maart, sluiting de Blauwe Boom
Zaterdag 21 maart, Leven naar de dood, Surinaamse moskee, Mesdaglaan 194, 14.30 uur
Maandag 23 maart, Dag & Dauw lezing/Workshop Bloemencollage, De Alkenhorst, 14.30 u
Woensdag 25 maart, film Barabbas, Vrijheidskerk, 14.00 uur
Zondag 29 maart, De wijk op reis, Java en Bali, De Alkenhorst, 14.00 uur
Woensdag 1 & dinsdag 7 april, Paasstukjes maken, De Vleugels, 14.00 uur
Woensdag 1 april, Alzheimer Café Alkmaar, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 19.30 uur
Maandag 6 april, Dag en Dauw lezing/De apotheker vertelt, De Vleugels, 14.30 uur
Zondag 12 apri1, 1e Paasdag, Muziek Bingo, De Vleugels, 15.00 uur
Zondag 5 april, film: Bon Dieu 2, De Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 14.00 uur
Maandag 20 april, Dag & Dauw lezing/Muzikale voorstelling , De Vleugels, 14.30 uur
Maandag 27 april, Koningsdag kijken op grote TV scherm, De Vleugels, 12.00 uur
Maandag 4 mei, Dag & Dauw lezing/75 jaar vrijheid, De Vleugels, 14.30 uur
Zondag 10 mei, film: Werk ohne Autor, De Blauwe Boom, Bart v.d. Leckstraat 1, 14.00 uur
Maandag 18 mei, Dag & Dauw lezing/Workshop Gedichten , de Alkenhorst, 14.30 uur
Zaterdag 23 mei, film: Mary Poppins, De Vleugels, 14.30 uur
Maandag 8 juni, Dag & Dauw kunstbeschouwing vrouw. kunstenaars, de Alkenhorst, 14.30
Zaterdag 13/Zondag 14 juni, viering 25 jaar Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ & Buurtblad De Geestmolen
Woensdag 17 juni, Alzheimer Café Alkmaar, de Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 19.30 uur
Maandag 22 juni, Dag & Dauw lezing/Dieren Landgoed Hoenderdaell, de Alkenhorst, 14.30
Maandag 6 juli, Dag & Dauw lezing/Hindoestaanse dans, De Vleugels, 14.30 uur
Augustus 3, 6, 10, 13, 17, 20 en 22, Zomerschool: Mythische Vertellingen, Vrijheidskerk,
10 uur

Februari 2020
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Dichtbij……het verst!
Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078

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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Nieuws van
De Vrijheidskerk

Nieuwe plek voelt
direct goed
Na maandenlange voorbereidingen was
het eind december eindelijk zover dat we
met Nicolaas Beets - Locatie De Hoef
mochten verhuizen naar onze nieuwe,
tijdelijke plek. Het voormalige gebouw
van de Ipabo, aan de Gabriël Metsulaan,
is in 2019 verbouwd en klaargemaakt
voor onze komst.

Een verhuizing van een school is altijd een
hele onderneming, maar nu we er eenmaal
zitten voelen we ons direct thuis. Er is
ruimte genoeg om mooi onderwijs te verzorgen aan kinderen uit De Hoef.
Een voorbeeld van dat mooie onderwijs is
de projectmatige aanpak van wereldoriëntatie. In plaats van vak voor vak aanbieden,
kun je vakken ook combineren tot een betekenisvol project. Zo wordt er nu een project
‘Ik hou van Holland’ gedaan in de middenbouw, waarbij aardrijkskunde, natuur &
techniek en geschiedenis op een mooie manier samenkomen.
Bent u benieuwd hoe zo'n project in z'n
werk gaat? Kom vooral eens kijken, u bent
van harte welkom!
Als alles volgens planning verloopt verhuizen we over een paar jaar weer terug naar
de Judith Leijsterstraat. De buurt is daar
inmiddels over geïnformeerd door middel
van een inloopavond. De architect is volop
bezig met het ontwerpen van een mooi,
nieuw gebouw.
En hoewel we nu heel blij zijn met onze
tijdelijke plek, zijn we natuurlijk ook heel
benieuwd wat dat ons als school weer gaat
brengen. Wordt vervolgd!
Met vriendelijke groet,
Jubbe de Groot
Directeur

In de Vrijheidskerk is veel te doen in
deze tijd; aansluitend aan het carnaval
begint weer de veertigdagentijd, een tijd
van inkeer en vasten. We gaan op weg
naar Pasen.
Vanaf 26 februari tot en met 8 april is er
elke woensdag een korte Vesper met mooie
muziek en een enkel woord, dit jaar is het
thema ‘Sta op’ De vesper begint om 18.00
uur en wordt om 18.30 uur gevolgd door
een sobere maaltijd (droog brood en soep
zonder vlees).
Dan volgt op 10 april om 19.30 uur de
dienst op Goede Vrijdag. Cor Docter speelt
dan op de vleugel ‘Die sieben letzte Worte
unseres Erlosers am Kreuze’ van Joseph
Haydn.
De Paasnachtdienst zaterdag 11 april begint
om 21.00 uur in het donker. Dan wordt het
nieuwe Paaslicht binnengedragen en gaan
we van donker naar licht.
Op de Paasmorgen klinkt dan vanaf 09.45
uur trompetgeschal en zang. U bent van
harte welkom.
De kerktuin achter de kerk staat dan inmiddels al in volle voorjaarsbloei. Daar kunt u
elke dag terecht om even te genieten van de
vogels die ook nu al prachtig zingen.
Dan is er nog elke derde dinsdag van de
maand een stiltekring van 14.30 tot 16.00
uur .
Een deelnemer zei een keer: het is bijzonder te merken dat je zonder met elkaar te
spreken, toch een gedeelde bron kunt ervaren.
Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur staan onze deuren open voor iedereen
die zin heeft in een kopje koffie/thee, een
spelletje, een puzzel leggen. Oud en jong is
welkom.
Voor al bovenstaande activiteiten nodigen
wij u van harte uit. Niets moet, veel mag.
Wees welkom.

Joke van den Bos
Februari 2020
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Habion maakt van
verzorgingshuis
een woon- en leef
gemeenschap
In 2019 hebben actieve bewoners en betrokken organisaties hard gewerkt om
het verzorgingshuis De Vleugels in Alkmaar om te vormen tot een dynamische
woon- en leefgemeenschap. Met een uitgebreid jaarprogramma vol activiteiten
wordt 2020 het jaar om de verandering
ook daadwerkelijk inhoud te geven.
Om het oude verzorgingshuis De Vleugels
voorgoed achter zich te laten, hebben bewoners op 31 december 2019 in aanwezigheid
van wethouder Marcel van Zon symbolisch
de nieuwe vlag gehesen van woon- en leefgemeenschap Hoeverstaete. Uiteraard met
oliebollen en een toost.
Van De Vleugels naar Hoeverstaete
De afgelopen jaren is verzorgingshuis De
Vleugels als gebouw ingrijpend vernieuwd.
Het sluitstuk van de vernieuwing is de vori-

ge ingezette omvorming van het verzorgingshuis naar een woon- en leefgemeenschap waar bewoners op een prettige manier
oud kunnen worden zonder eenzaam te hoeven zijn, met de nodige reuring die daarbij
hoort. En waar je ongeacht je veranderende
behoefte aan zorg en ondersteuning gewoon
in je eigen appartement kunt blijven wonen
en dus niet meer hoeft te verhuizen.

In 2020 gaan de Huurdersvereniging Onder
de Vleugels, zorgaanbieder Zorgcirkel, woningcorporatie Habion en adviseur Adcase
de ingezette verandering daarom ook echt
gestalte geven. Met onder andere een nieuwe invulling van de brasserie en een uitgebreid jaarprogramma, vol leuke activiteiten,
voor en door de bewoners. Met andere
woorden, iedereen wordt, naar gelang de
persoonlijke mogelijkheden, actief betrokken bij de activiteiten.
Overkoepelende naam
Hoeverstaete is overigens een overkoepelende naam waardoor de afzonderlijke gebouwen Merel, Zwaluw, Vleugels en
Alkenhorst gewoon hun naam kunnen behouden.

Februari 2020
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Filmmiddag
in de Pius X
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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Woensdag 26 februari zien we de film
over de gebeurtenissen van Daniël, die met
syndroom van Down is afgestudeerd en de
vrijdenkende Laura ontmoet. Hoe zal deze
verhouding zich ontwikkelen?
Locatie: Pius X kerk.
Woensdag 25 maart . Met Pasen in het
vooruitzicht kijken wij naar het ongelooflijke verhaal van Barabbas, door wie Christus
werd gekruisigd. We kijken terug naar het
begin van het christendom.
Locatie: Vrijheidskerk. In samenwerking
met de Pius X kerk.

Ontvangst: vanaf 13.45 uur met koffie/thee
Aanvang film: 14.00 uur
Entrée: € 4,00
Duur: ¾ uur
(de film Barabbas duurt 2 uur en 10 minuten)
Ingang: Blanckerhofweg 15
Ingang: Hobbemalaan 2
Wij hopen u beide keren te kunnen ontmoeten,

Februari 2020

Yvonne de Weerdt

AED in wijk
‘De Hoef’

WonenPlus helpt u
bij zelfstandig wonen

Wijkcentrum ‘Bij de Bron’ zorgt voor
uw hart
Midden in de wijk ‘De Hoef’ vind u wijkcentrum ‘Bij de Bron’. Bij dit open huis
voor de wijk is sinds kort een AED beschikbaar. Als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt, kunnen hiermee levens gered
worden. Elke dag krijgen 35 mensen in Nederland namelijk een hartaanval buiten het
ziekenhuis. Een AED vergroot de overlevingskans en kan blijvende schade voorkomen. Met de aanschaf van de AED, zorgt
‘Bij de Bron’ dus voor uw hart. Daarnaast
kunt u bij ons terecht voor een kop koffie,
een maaltijd en verschillende andere activiteiten. Ook kunt u hier meer leren over
God, die ons de Bijbel gaf, om Hem te leren
kennen. Alle wijkbewoners zijn van harte
uitgenodigd in ons centrum, maar ook om
indien nodig gebruik te maken van de AED.
Het apparaat hangt aan de buitenkant van
het gebouw, aan de kant van de parkeerplaats.
Willem Buytewechstraat 2
1816 GJ Alkmaar
<www.bijdebronalkmaar.nl>

Ineke van Dalfsen

Vrijwilligers van WonenPlus helpen
mensen thuis die dit door een chronische ziekte, een fysieke-, psychische- of
verstandelijke beperking het niet meer
zelf kunnen doen.
Bij een klein netwerk van buren, familie
en kennissen kunnen WonenPlus vrijwilligers ‘bijspringen’. Met klusjes in en om
het huis, boodschappen, vervoer naar een
ziekenhuisafspraak, hulp bij administratie
of bij problemen met uw tablet, computer
of mobiele telefoon. Naast diverse praktische hulp kunnen we u bijvoorbeeld ook
helpen met het verbreden van uw vangnet
of het aangaan van contacten. Dit doen we
samen met het wijknetwerk. Zin om buitenshuis iets te doen? Ga dan mee samen
winkelen of met een ander een leuk uitstapje in de omgeving. Heeft u behoefte
aan een persoonlijk gesprek, ook dan
staan er vrijwilligers voor u klaar. Informeer naar het WonenPlus abonnement (€
2,00 of € 4,00 per maand) via (072) 512
27 11 of <info@wonenplusalkmaar.nl>.
Kijk
ook
op
<www.wonenplusalkmaar.nl>
Reageer snel dan krijgt u bij inschrijving
een mooie omslagweekkalender cadeau!
Daniella Ijsveld

MOLENWIEKJE
ESPERANTO / wereldtaal
Alkmaarse zanggroep “Malvo”
zend muziekopnamen naar
Tolosa Spanje t.b.v.
Dag van de Vrede
19 september 2020.
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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,-
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Sociale Benadering
Dementie Alkmaar
Uit jarenlang onderzoek van hoogleraar
langdurige zorg en dementie Anne Mei
Thé is gebleken dat er een kloof bestaat
tussen de behoeften van mensen met dementie en hun naasten en het huidige
aanbod. Er is heel veel mooie en goede
zorg en ondersteuning. Maar er is ook
een groot gemis wat niet door de huidige
zorg opgevangen kan worden.

Medisch/praktische ondersteuning is nodig
en zinvol, maar mensen met dementie en
hun naasten geven aan vooral behoefte te
hebben aan sociale en psychologische ondersteuning. Het gaat dan over dimensies
zoals omgaan met de ziekte, inpassen van
die manier van omgaan in je leven, verwachtingen bijstellen, de veranderende rol
in de samenleving en omgaan met stigma.
In De Geestmolen van november 2019 is
aandacht besteed aan dit thema. In de zomer
van 2019 is er een onderzoek uitgevoerd in
De Hoef waarna een bijeenkomst in De
Vleugels is georganiseerd. Tijdens deze
bijeenkomst is besproken dat een team Sociale Benadering Dementie ook wenselijk is
in Alkmaar.
De Zorgcirkel en Magentazorg hebben zich
de afgelopen maanden ingespannen, samen
met verschillende organisaties, om een team
Sociale Benadering Dementie op te richten
in De Hoef. Dit team bestaat uit mensen
met verschillende expertises en achtergronden en is vanaf medio januari 2020 gestart
met de eerste opleidingsdag.

Met behulp van zo’n team in de wijk wordt
geprobeerd om mensen met dementie en
naasten te ondersteunen in het gewone leven zodat ze zo lang mogelijk op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. Dat
begint met een kopje koffie of een wandeling, maar het gaat verder dan dat. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie en
moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken bijvoorbeeld. Maar ook het opbouwen
van het sociale netwerk om iemand heen,
wat mogelijk weggevallen is door de ziekte.
De brug slaan naar het gewone dagelijks
leven is waar het eigenlijk om gaat.
Mensen met dementie vinden precies dezelfde dingen belangrijk als wij, alleen komen deze dingen onder druk te staan. Zoals
sociale contacten, nuttig zijn, gezien worden als mens, serieus genomen worden. De
teams Sociale Benadering Dementie gaan
gezamenlijk met de mensen en hun naasten
zelf op zoek naar wat men nog wel kan, ook
al is er sprake van dementie. Ze proberen
daar gezamenlijk grip op te krijgen, maar
hen ook voor te bereiden op de toekomst.

In het team werken professionals samen
met huidig potentieel uit de samenleving
(ervaringsdeskundigen, mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, studenten, vrijwilligers). Juist de combinatie van professionals en vrijwilligers (en ander potentieel
uit de samenleving) maakt deze werkwijze
succesvol.
Denk je na het lezen van dit artikel: dit is
echt iets voor mij!? De Zorgcirkel en Magentazorg zijn nog op zoek naar vrijwilligers die een bijdrage willen leveren. Ben
je gemotiveerd en kun je je verbinden met
mensen, initiatieven en organisaties in de
wijk? Neem dan contact op met Fleur Vis.

De sociale benadering vraagt een andere
kijk en houding. In vijf middagen wordt het
team klaargestoomd om te werken volgens
de principes van de sociale benadering:
mensen met dementie en/of naasten ondersteunen op basis van de behoefte die speelt.
Februari 2020

Fleur Vis
Trainee innovatie 0615507453
<f.vis@zorgcirkel.co>
<www.zorgcirkel.n>
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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
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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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