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Beste buurtbewoners van De Hoef
‘Geestmolen’
Adverteerders
In het jaar dat we als Buurtoverleg en
Buurtblad vijfentwintig jaar bestaan, maar
dit helaas niet konden vieren wegens corona, heten we twee nieuwe, grote adverteerders tegelijk van harte welkom. Het gaat
om makelaar DVA Makelaars (Dapper &
van Aalst Makelaars Alkmaar), die intussen
al twee panden in onze wijk verkocht hebben, en de Hoeverstaete (de Alkenhorst, De
Vleugels, de Merel en de Zwaluw), Schelfhoutlaan/Terborchhof, via Van der Linden
Vastgoed Management die handelt namens
eigenaar Habion. Hun spontaniteit om een
jaar lang driemaandelijks te willen adverteren in De Geestmolen klinkt als een postjubileum geschenk in de oren, waarvoor
véél dank.
De Alkenhorst
Op 2 juni kon het Huis van de Wijk weer
beperkt worden geopend gedurende aanhoudende coronavirus tijden. Na 1 juli
bleven de versoepelende maatregelen niet
beperkt tot vaste wekelijkse activiteiten en
groepen, maar kregen de (dagelijkse) inlopen ook weer een kans inclusief het zondagmiddag café. Elke ruimte wordt na gebruik geventileerd en de airco staat uit tegen besmettingsgevaar. ‘Buurten in De
Hoef’ is ook weer mogelijk in De Alkenhorst, samen met Wonen Plus. Op dinsdagmiddag 25 augustus wordt er weer een bingo middag gehouden vanaf 14.00 uur, als
ook elke laatste dinsdag van de maanden
daarna. (29/9, 27/10, en 24/11) Opgave is
verplicht via telefoon 303.00.90 of e-mail
<info@dealkenhorst.nl>.
Een
digitale
nieuwsbrief aanvragen kan ook. De meest
recente is weergegeven op blz. 21. Op zondagmiddag 27 september zal ‘De wijk op
reis’ ook weer doorgang vinden (maximaal
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twintig bezoekers en vooraf reserveren) met
een foto reisverslag van Indonesië (Java en
Bali) door fotograaf Michel Dijkstra.

Rabo Club Support 2020 na de zomer
van start
De coronacrisis raakt onze samenleving als
geheel maar ook verenigingen en stichtingen. Deze verenigingen en stichtingen vormen het hart van onze samenleving. In verband met het coronavirus en de consequenties die voortkomen uit de diverse maatregelen voor verenigingen en stichtingen, start
de inschrijfperiode voor Rabo Club Support
na de zomerperiode.
Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ neemt
ook dit jaar deel aan de Rabo Club Support
actie. Hierbij wordt een deel van de winst
van de Rabobank Alkmaar e.o. verdeeld
onder de verenigingen die klant zijn bij de
Rabobank. Leden van de Rabobank mogen
een stem uitbrengen voor hun favoriete vereniging.
Tijdens de maand september kunnen we als
Buurtoverleg ons inschrijven. Van 5 tot en
met 25 oktober kunnen de leden dan stemmen. Het resultaat wordt in november bekend gemaakt.
Hierbij roepen we onze lezers (die lid zijn
van de Rabobank) op voor ons Buurtoverleg
te stemmen.
De op 18 juni 2019 in het Afas stadion gehouden clubkas finale leverde bij uitreiking
voor Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’, €
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193,62 op. Het geld zal besteed worden aan
het kwarteeuw jubileum (intussen uitgesteld
tot juni 2021). Hopelijk brengt de campagne dit jaar nog meer op.
Tulp Hulp
Tulp Hulp is een gezamenlijk initiatief van
welzijns- en zorgorganisaties. Tulp Hulp is
bedoeld voor bewoners, die in coronatijd
hulp kunnen gebruiken, maar het lastig vinden hierom te vragen. Vrijwilligers gaan
langs de deur om te vragen hoe het gaat.
Daarbij maken zij een praatje en laten een
Tulp Hulpkaart achter met gegevens van
organisaties waarop de bewoners een beroep kunnen doen. Bewoners kunnen de
kaart (zie ook blz. 27) ook achter hun raam
zetten, zodat een oplettende buur bij hen
aan kan bellen en kan vragen wat hij/zij
kan doen.
De coördinatie vindt in onze wijk plaats via

Certificaat dementievriendelijke
organisatie
WonenPlus
heeft het verdiend!

Vanuit het landelijk bureau Samen dementievriendelijk en Alzheimer Nederland hebben wij het bericht ontvangen
dat zij aan Wonen Plus Alkmaar het certificaat dementievriendelijke organisatie
mogen uitreiken.
De meeste van onze vrijwilligers hebben de
online training gevolgd. Zij zetten zich samen met de consulenten al jaren in om
mensen met dementie thuis te kunnen ondersteunen.
De uitreiking heeft in kleine setting plaats
gevonden op 9 juli door twee bestuursleden
van Alzheimer Noord Kennemerland.
Daniella IJsveld,
consulent WonenPlus Alkmaar W en Z

het Huis van de wijk De Alkenhorst
(Schelfhoutlaan 4), waar ook de kaarten
verkrijgbaar zijn.
Allen sterkte gewenst in deze nog steeds
moeilijke tijden, blijf gezond en zorg voor
elkaar.

Namen bij de foto; van links naar rechts:
Nelly
Verhaar,
Jeanette
Streefland
(Alzheimer NK) ,
Daniella Ijsveld en Inge Zoet (WonenPlus
Alkmaar).

Martien de Bruijn
<voorzitter@geestmolen.nl>
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Van der Astpad
- Met een Overheid.nl e-mail van 7 mei
werd een omgevingsvergunning aanvraag
ingediend door de bewoners van huisnummer 7 (langs de Hoevervaart) voor een
dakopbouw. Intussen werd vergunning
verleend.
- Met een Overheid.nl bericht van 3 juli
verleende het waterschap (HHNK) een
vergunning voor het wijzigen van een watervergunning voor het plaatsen van een
afmeerconstructie in de regionale waterkering bij het Van der Astpad/hoek
Claeszpad met als huisnummer 26.
Autobranden
Van 29 op 30 mei (luilak) vond aan de
noordkant van de Jongkindlaan een autobrand plaats waarbij en passant ook een
tegen de gevel gestalde scooter door het

vuur werd meegenomen.
- Rondom die tijd kwamen ook auto’s in de
Fabritiusstraat en de Judith Leysterstraat
aan de beurt.

de gemeenteraadsvergadering van 27 augustus (in de Meent) er een besluit zal vallen zodat er zo snel mogelijk gebouwd kan
worden. Intussen werd via een Overheid.nl
e-mail van 6 augustus 2020 een omgevingsvergunning ingediend voor 10 grondgebonden woningen en 6 (sociale koop) appartementen. Met andere woorden … die sloopkogel in het voormalige Rooker pand.
- Met een Overheid.nl e-mail van 9 juni
werden twee parkeervakken aangewezen
om aan de noordkant van de Bloemaertlaan
langs de zijkant van de kerk twee parkeerplaatsen aan te wijzen als oplaadpunten
voor elektrische auto’s.
- Op 23 juli liep in het noordelijke deel een
groepje van minimaal drie jonge mannen
ieder met een uitgerold matje van anderhalve meter lengte en het logo van de UNHCR
(VN Vluchtelingen organisatie), langs de
deuren geld te collecteren. Hiervoor zouden
hygiënische pakketten voor vluchtelingen in
Yemen worden gekocht. Met wat extra op
te halen geld zouden de pakketten naar hun
bestemming moeten worden gebracht.
Bomenleed
In juli maakten we een rondje bomenleed in
de buurt, zoals de Cornelis Begastraat hoogte speelplaatsje (omgezaagde stam), Bloemaertlaan in de wadi’s ter hoogte WeenixhofNoord (twee dode berkenboompjes),
Schelfhoutlaan hoogte de Alkenhorst

Bloemaertlaan
Vanaf 7 mei heeft het ontwerpbestemmingsplan voor het gewijzigde nieuwbouwplan De Bloemaert, met een teruggebracht aantal koopwoningen van eenentwintig naar nú zestien stuks in totaal, zes
weken ter inzage gelegen. Voor zover bekend werden er deze keer geen zienswijzen
ontvangen en is de verwachting dat tijdens
6
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(omgezaagde boom) en aan de oostkant van
het Fritz Conijn tunneltje een grote omgezaagde boom (iep?). Hopelijk zullen opvolgers hun weg ook terugvinden.
Buurtagenda
We hopen dat de in deze uitgave genoemde
evenementen tijdens de versoepelde corona
maatregelen doorgang zullen vinden. Op
basis van onvoldoende activiteiten en de
onzekerheid over het doorgaan van de evenementen, wijden we hier nog steeds geen
aparte rubriek ‘Buurtagenda’ aan. Zo gaat
Burendag op 26 september niet door.
Fritz Conijn(tunnel)
De theater productie ‘Fritz’ over de jonge
WW2 verzetsheld Fritz Conijn (waarnaar
het fietstunneltje onder het spoor werd vernoemd) is verschoven van mei 2020 naar
mei 2021. Dit meldde het Noord Hollands
Dagblad in een Regio pagina van eind juni/
begin juli.

Fabritiusstraat
Een Overheid.nl e-mail van 9 juli meldt een
aan het Petrus Canisius College verleende
omgevingsvergunning
ingebruikname
schoolgebouw, als herstel op de brand van
9 februari.
Groen-/gemeentelijke teams
- Op 20 mei snoeide een Stadswerk Team
de heggen van de flatgebouwen langs de
parkeer terreinen van de Honthorstlaan.
- 25 mei was een Regio Groen Team bezig
met het zuidelijke grasveld van het Weenixhof. De kleur van het gras was meer goudgeel wegens de enorme droogte.
- Op 27 mei nam een Stadswerk medewerker het trapveldje tussen de Hoevervaart en
de Aert de Gelderlaan onder handen. Met
een brandapparaat werd het onkruid verwijderd.
- Een borstel-/veegwagen schoonde op 3 en
8 juni, 5 en 11 augustus de trottoirkanten en
ontdeed de granulaatstroken van de Terborchlaan/TethartHaagstraat/Bloemaert-
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laan/Cornelis Begastraat en de hofjes van
onkruid.
- Sinds eind maart had het enige maanden
niet meer geregend en deed de droogte
woestijnachtig aan. Dit viel samen met de
corona lock down soms gepaard gaande met
nogal wat zwerfafval. Het gebrek aan papierprikkers was pijnlijk zichtbaar. Inmiddels heeft de situatie zich sterk verbeterd in
de wijk.
- Op 4 juni werden in de Terborchlaan,
Bloemaertlaan, de hofjes de granulaat- en
parkeerstroken met stoom schoongemaakt.
Deze ‘Heatweed’ is een chemievrije onkruid bestrijdingsinstallatie.

- Op 17 juni was een Regio Groen Team de
perkjes aan het schoffelen rond de Terborchlaan.
- Tijdens de heetste dag van de hittegolf op
26 juni werd het hoge gras in de wadi’s van
de Bloemaertlaan en de Schelfhoutlaan gemaaid. Met een bosmaaier werd het gras
rond de bomen gekort. De buurt knapte er
van op.
- Op 8 juli pakte een gemeentelijk kwartet
de overhangende groenranden op de Terborchlaan en de hofjes aan. Bovendien
werd er flink onkruid geschoffeld/
weggetrokken en zag het er een stuk verzorgder uit.
Willem Hedastraat
Langs de spoorsloot kant hebben sommige
bewoners de gemeentelijke groenstrook
afwisselend aangevuld met kleurige planten/struiken om er een fruit-/groente-/

bloemen-/kabouter- en vogeltuintje van te
maken.
Tethart Haagstraat
Met een Overheid.nl e-mail van 18 juni
werd een omgevingsvergunning verleend
voor de kap van zes coniferen van huisnummer 1.

Jan de Heemstraat
- De gemeentelijke Stadskrant van week 23
(1 t/m 7 juni), blz 7, kopt met het grote artikel met foto ‘Amrâth Hotel Alkmaar ontvangt bijzondere gasten’. Het hotel verwelkomde twaalf daklozen uit de Nachtopvang
van Het Heem waar de anderhalve meter
niet handhaafbaar is, artsen van het Noord
West Ziekenhuis en gezinnen met een cruciale thuissituatie.
- De voorpagina van de Regio pagina van
het Noord-Hollands Dagblad van 10 juni
toont het artikel ‘Impuls voor hulp daklozen. Zo’n tweehonderd Alkmaarders hebben geen huis. Extra budget Rijk’ Na het
bezoeken van diverse locaties werd er nog
steeds geen grotere locatie voor Het Heem
gevonden. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om voor eind 2020 een
grotere locatie te vinden met meer capaciteit voor aparte kamers in de Nachtopvang.
Ook de Regio pagina 5 van het NoordHollands Dagblad van 4 juli kopt met de
titel ‘Zoektocht nachtopvang moeizaam’.
- Uit het artikel ‘Parkeeroverlast ziekenhuis
nog niet weg’ in de Regio pagina 5 van het
Noord-Hollands Dagblad van 17 juni valt
op te maken dat door nieuwbouw van het
NW Ziekenhuis het personeel qua parkeren
uitwaaiert naar parkeerplekken in de

Augustus 2020

9

TOTAL

Total

10

Augustus 2020

dekt met de omgevingsvergunning waardoor alles blijft zoals het is.
Gabriel Metsulaan
Tijdens de eerste corona golf was het
schoolplein van obs Nicolaas Beetsschool
met rood/witte linten afgezet om de ouders
tegen te houden het schoolplein te betreden
wat toen uitsluitend bestemd was voor de
schoolkinderen. De onderstaande foto werd
genomen in mei, met afzetlinten. Rond juli
werden de linten verwijderd en hopelijk
blijft dat ook zo na de zomervakanties.

Van Ostadelaan
Eind juli/begin augustus vond de wijziging
van een reclamezuil plaats bij het benzine
pompstation op de hoek van de Blanckerhofweg. De naam Texaco werd ingewisseld
voor Total/Bonjour, nú de nieuwe leverancier. De eigenaar blijft ongewijzigd.
Pelmolenbrug
- Op 2 juli moest een open plezierbootje gestald onder de Pelmolenbrug van de Van
Ostadelaan/Nicolaas Beetskadehoek/hoek
Ruysdaelkade - tijdens een hevige brand
worden geblust. De westkant van de brug
(leuning) was zwart geblakerd en dermate
beschadigd dat een herstelplan van het beton/de bewapening moest worden uitgevoerd. Dat deel van de brug is daarom voorlopig afgezet. (zie foto)
- Op dinsdagmorgen 4 augustus is een 60plus vrouw op het oostelijke trottoir van
deze afgezette brug gevallen. Ze reed per
fiets tegen de trottoirband aan zodat ze met
haar hoofd onder de brugleuning op een

betonen rand terechtkwam, naast een groepje magneet vissende kinderen. Met open/
bewegende ogen reageerde ze vocaal niet en
leek buiten bewustzijn. Toevallig kwam
haar echtgenoot op de hoeveelheid omstanders af en ontdekte zijn gevallen vrouw.
Vooraf gaande aan de komst van de ambulance kwam eerst een ambulance medewerkers in een personenauto.
Cornelis Pronklaan
Een Overheid.nl e-mail van 9 juli meldt de
verlening van een omgevingsvergunning
voor de verbouwing van huisnummers 44
en 44a. Het eerste huisnummer is Gezondheidscentrum De Hoef op de begane grond
en eerste verdieping. Het tweede huisnummer is de erboven liggende woning die ook
aangepakt gaat worden.

Rembrandtkwartier
Een Overheid.nl e-mail van 31 juli meldt
dat het Rembrandtkwartier een aanvraag
voor een evenementenvergunning heeft
ingediend voor een buurtfeest op 29 augustus 2020. Hopelijk is tegen die tijd een corona protocol minder nodig.
11
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(wijde) omgeving. Met deze ‘Goede Buurregeling’ hebben ook de Jan de Heemstraat,
de Vliegerstraat en soms winkelcentrum De
Hoef te maken. In de Vliegerstraat komt
tijdelijk een blauwe zone.

- Zoals ieder jaar leverde de gemaaide oevers van de Hoevervaart weer de nodige
hooibalen op in juli en augustus. Rond het
molenaarshuis waren dit er enige tientallen.
Jongkindlaan
In juli werden achter de ronde fietsenstalling van Residence Hoevervaart drie grote
iepen gekapt. De bomen leden aan de iepziekte. We hopen op drie vervangers.

- Na de brand in de Singelgarage op 1 juli
werd het in bovengenoemde straten ook
drukker met parkeren.
Winkelcentrum De Hoef
- Op 18 mei waren twee auto’s van een geveltechniek bedrijf bezig om bouwmaterialen binnenin Cameraland te brengen. Dit
alles ongetwijfeld ter versteviging van de
voorpui, na de derde ramkraak op 18 april.
- In mei werden richting de noord- en zuidkant twee mobiele palen aangebracht voor
het lopende publiek om de handen te desinfecteren tegen het coronavirus, alvorens een
winkel binnen te gaan. ’s Avonds worden
de mobiele dapp palen naar binnen gereden
en blijven tot eind 2020 staan.
- Naar we begrijpen komt de koffie tafel bij
AH er niet meer aan te pas. Zo mogelijk
blijft het koffiezet apparaat wel (be)staan
en kan dan pas weer functioneren als alle
corona maatregelen voorbij zijn.
- In juli voerde dit AH-filiaal het zèlf scannen van de eigen boodschappen in.
Hoevervaart
- Ten zuiden van het trapveldje tussen de
Hoevervaart en de Aert de Gelderlaan in
was op 24 juni een echtpaar uit Egmond in
het publieke fruittuintje zwarte bessen aan
het plukken. Deze waren bestemd om saus
over de vla van te maken. De rode bessen
en appels (voor die laatste is een ladder
nodig) volgen later dit jaar.

Willem Kalfstraat
Gedurende de zomer maanden was het rond
het wandelpad langs de Hoevervaart overdag gezellig vertoeven. Een klein groepje
volwassenen sloeg hier een soort tentloze
dagrecreatie op met soms een werkend
BBQ setje en alle verdere benodigdheden,
dus was hun aanwezigheid al van verre te
ruiken.
Judith Leysterstraat
De Regio pagina 5 van het Noord-Hollands
Dagblad van 21 juli toont het artikel
‘Vastgoed aan jezelf verkopen, hoezo dan?’
Hierin wordt gedoeld op het afstoten van
Campus de Hoef waarvoor de eerste schop
nog steeds de grond in moet. Wie het wel
begrijpt mag zeggen hoe, in dit geval een
nog te bouwen school, afgestoten kan worden naar een (eigen) gemeentelijke BV.

Meerweg
Bij het reeds in 2019 functionerende crematorium werd een procedure fout gemaakt.
Tijdens de bouw blijkt toetsing op art. 53
van de Wet op de Lijkbezorging, over het
hoofd gezien. Deze formaliteit is al afge13
Augustus 2020
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Ruysdaelkade
- Op 23 juni was een groepje van zes kwieke senioren aan het fitnessen op het grasveldje tussen de Kunstgarage en de Oude
Hoeverweg.
- Regio pagina 5 van het Noord-Hollands
Dagblad van 21 juli kopte met het artikel
‘Leegstaande autoshowroom in West moet
tijdelijk nieuwe commerciële huurder krijgen. Voortijdig einde aan Kunstgarage’. De
sinds eind 2019 door Edwin de Wilde tijdelijk opgezette galerie ‘De Kunstgarage’ met
ontmoetingspunt in de buurt, moet nu eerder sluiten. Hij had gehoopt tot medio 2021

telefonisch navraag op 31 juli kwamen we
tot de volgende wijzigingen: Wegens corona zijn per 15 juli het aantal Starlet bloedprikpunten in Alkmaar sterk afgenomen en
in totaal teruggebracht tot vijf locaties. Het
prikpunt in De Vleugels, komt hiermee te
vervallen. De dichtstbijzijnde locatie is nu
de Labotheek, Juliana van Stolberglaan 13,
open op maandag t/m vrijdag van 07.00 16.00 uur. Het aantal verminderde beschikbare ruimten dwingt tot het maken van een
afspraak voor bijna alle Starlet locaties via
telefoonnummer 085 – 773 67 36 of via de
website <www.starlet-dc.nl>
Voor de prikpoli in het NW Ziekenhuis
(inloop), hoeft geen afspraak gemaakt te
worden maar is wel afhankelijk van de
drukte zodat bij overloop het toelaten van
patiënten zo nodig gestopt kan worden. Andere Alkmaarse prikpunten (mèt afspraken)
zijn nog de Wijkcentra in Daalmeer, Oudorp en Wijkwaard. Voor afspraak van een
mobiele bloedprik aan huis dient de huisarts
of de specialist ingeschakeld te worden.

te kunnen doorgaan met het tentoonstellen
van kunst uit de buurt. ‘Nog drie weken’
heeft hij te horen gekregen, dus is het einde
van het initiatief al in zicht. De nieuwe
eigenaar wil de ruimte alsnog commercieel
gebruiken. Volgens de laatste ons bekende
voorlopige planning van de nieuwbouw zou
in september 2020 de verkoop misschien
kunnen gaan starten van de totaal zeven en
vijftig koop appartementen (inclusief achtentwintig sociale koopwoningen) met half
verdiepte garage en een huisartsenpraktijk.
Inmiddels werd de Kunstgarage helemaal
leeg gehaald en kan het HOD Leegstandbeheer beginnen. Het wordt steeds drukker in
De Hoef met leegstand bewoners. Zodoende
laten permanente bewoners nog even op
zich wachten.
Starlet bloedprikpunten
De Regio pagina 3 van het Noord-Hollands
Dagblad van 14 juli kopte met het pagina
grote artikel ‘Bloedprikken bij Starlet kan
vanaf morgen noodgedwongen alleen op
afspraak. Het maakt nogal wat los’. Met

Terborchlaan
Voetbalvereniging Alcmaria Victrix heeft
voor oprichting van een kleed accommodatie en het verduurzamen van de sportaccommodaties via een Overheid.nl e-mail van 18
juni een omgevingsvergunning verleend
gekregen.
Van de Veldelaan
Op 4 oktober 2019 bedreigde een twee en
vijftig jarige verwarde bewoner op de zevende verdieping van appartementencomplex Noordertogt zijn hulpverlenende GGZ
NHN psychologe tijdens een gijzeling. De
Regio pagina drie van het Noord-Hollands
Dagblad van 1 juli toont het artikel ‘Geen
gesprek met Trump, maar ook geen straf’.
Hieruit blijkt dat onderzoek een stoornis bij
de dader uitwees en hij tijdens het incident
ontoerekeningsvatbaar was. Na een behandeling in een kliniek en contact met de GGZ
krijgt hij verplichte medicatie. Omdat de
kans op herhaling klein is, eiste de officier
van justitie ontslag van rechtsvervolging.
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De Vleugels
Vanaf woensdagavond 12 augustus vinden
hier de tweewekelijkse (oneven weken)
Resto van Harte avond maaltijden weer
plaats. Corona gebiedt het aantal deelnemers
te
beperken.
Opgave
via
<www.restovanharte.nl> of telefoon 06-118
879 01/Wanda Nieste.
Weenixhof
Op 1 juni werd in de middelste groenstrook
een soort groene papegaai opgemerkt die
vluchtig van boom naar boom vloog. Het
kan gaan om een ontslagen/uitgebroken
halsband parkiet.
Westrand
- Het wordt steeds drukker in de corona
teststraat bij ijsbaan de Meent.
- De gemeentelijk Stadskrant week 23 (1 t/
m 7 juni), blz 13, kondigt aan dat tijdens
corona golven de commissie-/gemeenter
aadsvergaderingen worden gehouden in
sporthal De Meent/Terborchlaan. In verband met meer ruimte wordt in ieder geval

t/m augustus op deze wijze vergaderd. De
volgende gemeenteraadsvergadering vindt
hier plaats op donderdagavond 27 augustus.
- Voor trainende schaatsers werd de kleine
ijshal in de Meent op 1 juli heropend.
- Op 2 juli ontvingen we een gemeentelijke
e-mail dat voor de herinrichting van de
landschapsrand Olympia- & Robonsbos
(sport)park na de bouwvakvakantie, de eerste schop de grond in gaat. Het gaat hier om
het deelgebied Zuid (Terborchlaan-Z - Hoeverweg). In De Geestmolen van augustus
2019 berichtten we uitgebreid op blz 6 & 7
over het totaal plan met recreatieve fiets- en
wandelroutes, inclusief struinpaden. Op 2
juli werd bij de provincie de subsidie inge-
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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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diend voor deelgebied Midden (Hoeverweg
- Kromme Sloot). Hierna volgt deelgebied
Noord (Kromme Sloot - Bergervaart).
- Regio voorpagina van het Noord-Hollands
Dagblad van 4 augustus kopt met het artikel
‘Kermis lijkt in vol ornaat te komen’. Tijdens verhoogde corona besmettingen wordt
kermis 2020 van 21 t/m 30 augustus gehouden op het Evenemententerrein/
Olympiaweg.
- Een Overheid.nl e-mail van 5 augustus
maakt bekend dat voor het festival ‘Finally
Fiësta’ wat intussen van 7 t/m 9 augustus
werd gehouden op het Evenementen ter-

rein/Olympiaweg, een (tijdelijk) aanwijzingsbesluit mobiele camera zal worden
ingesteld. Voor dit dansfestival in corona
tijden werden 1500 bezoekers verwacht
verdeeld over drie dagen van twee shiften
van twee honderd vijftig personen per shift.
Het verliep goed en had nogal media aandacht.
De Hoef ZW/Regenwater ontkoppeling
Met een Overheid.nl e-mail van 11 juni
wordt een omgevingsvergunning verleend
voor vervanging van het riool, verharding,
groen en openbare verlichting in (deels) de
volgende straten: Van de Veldelaan, Cornelis Pronklaan, Schoumanlaan, Troostlaan,
Jan Ekelsplein, Johannes van Horstoklaan,
Jacob van Strijplein, Cressantlaan en Koos
Stikvoortlaan. Het lijkt erop dat de vierde
fase van het regenwater ontkoppelingsproject in De Hoef hiermee eindelijk is aangebroken. In de zomer van 2017 werd fase
drie al afgerond namelijk het noordelijke
deel van de Van der Veldelaan tot de aangrenzende Terborchlaan, Judith Leyster-

straat met alle straten er tussen in. De bedoeling was om met fase vier eind 2017 al
te beginnen en deze in 2018 te voltooien.
Fase vier wordt de laatste fase in De Hoef
omdat van de betreffende straten in deze en
alle vorige fases, de rioleringen minimaal
vijftig jaar oud zn dus vervangen moeten
worden.
De Hoef ZO
- De islamitische basisschool An Nasr/
Tooroplaan ontving in juni bezoek van
staatssecretaris Paul Blokhuis om hier een
waterpunt te openen. Dit werd gefinancierd
door het ministerie van VWS zodat de
voetballende jeugd op het schoolplein na
schooltijd hier water kan drinken in plaats

van het van huis mee te nemen (dik makende) blikje fris.
- Op 8 juni was een Regio Groen Team
bezig met onderhoud van de in 2019 aangelegde perkjes en wadi’s langs de Tooroplaan.
- Rond half juli werden aan de Vincent van
Goghlaan twee iepen gekapt. Hopelijk volgt
kapcompensatie zoals voor eerder gekapte
iepen.
- Een Overheid.nl e-mail van 31 juli meldt
dat Café Bar Vincent, Vincent van Goghlaan 7 op basis van de Drank- en Horecawetwet een terrasvergunning zal worden
verleend. Voor het terras geldt een dagelijkse opening van 14.00 - 23.00 uur en voor
het café een vrije sluitingstijd.
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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
20

Van Everdingenstraat 42
1814 HA Alkmaar
Tel: 072-520 40 70
FysiotherapieElisabeth.nl

Specialisaties: Kaaktherapie
Kinderfysiotherapie, Manueeltherapie
Mimetherapie, Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie, Dry needling
Oefengroepen: COPD - Diabetes - Parkinson- Dikke maatjes - Obesitas
Fysiotherapie Elisabeth verzorgt sinds
november 2011 de manueel therapie bij
de Pofa. Mario Faro, beëdigd manueel
therapeut, is vanuit fysiotherapie Elisabeth op donderdag aanwezig in de Pofa.
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Nieuws van
Huis van de Wijk
De Alkenhorst
Meer activiteiten starten! Onder strikte
voorwaarden natuurlijk.
Op 2 juni zijn we weer voorzichtig open
gegaan en dit ging goed. Daardoor hebben
we besloten om de volgende activiteiten
weer te laten starten. Omdat de Corona
crisis nog niet voorbij is doen we dit onder
enkele voorwaarden, zodat iedereen veilig
naar ons toe kan komen. We werken volgens de richtlijnen van het RIVM en ons
eigen protocol. We hopen u weer te verwelkomen in de Alkenhorst, Schelfhout 4.
Voor vragen of reserveringen neem contact
op met de beheerder Henny Jansen, via
<info@dealkenhorst.nl> of tel. 072-303
0090
Breien met Nel op maandag
Is van start gegaan. De activiteit is gratis en
iedereen mag meedoen. Belangrijk is dat je
zelf handwerkmateriaal meeneemt zoals
wol en breinaalden. Een plek reserveren is
handig, zodat iedereen de anderhalve meter
kan aanhouden.
Bingo op 25 augustus
Gaat weer beginnen en met een maximum
van vijftien personen kan de bingo weer

van start gaan. Daarom is vooraf opgeven
handig want vol = vol. Het is van 14:00 tot
16:00 uur en de kosten zijn € 3,50 voor één
plankje en € 5,50 voor twee.
Zondagmiddag café
Gaat weer beginnen maar reserveren en
vol=vol. Van 13:30 tot 16:30 uur staan de
deuren weer open voor een gezellige middag samen.
Klaar Mee - Loop Mee
Wandelen is van start gegaan. Elke maandagochtend, dinsdagavond en zaterdagochtend bent u weer van harte welkom om te
komen wandelen met wandelgroep Klaar
Mee - Loop Mee. Opgeven is handig
<info@klaar-mee-loop-mee.nl>.
Inloop
Weer dagelijks geopend. Om ons aan de
richtlijnen en ons eigen protocol te kunnen
houden is reserveren handig om een plek te
garanderen. We hopen iedereen snel weer
te verwelkomen.
Eten bij de Alkenhorst
Elke woensdag van 16:00 - 20:00 uur. We
gaan weer gezellig samen koken en eten.
Het kook deel is niet verplicht en volgens
de huidige richtlijnen kan niet iedereen mee
koken. Kosten zijn €5,00 p.p. Deelname op
uitnodiging.
Huiskamer is weer open
Elke woensdag van 13:30 - 15:30 uur. Gezellige manier van samen komen in een
huiselijke sfeer. Vooraf reserveren is gewenst want vol =vol
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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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Zondagsdienst
Elke zondag van 10:00 - 12:00 uur. De
kerkdienst van de Evangelische Gemeente
gaat ook weer van start.

Minibieb
‘Geestmolen’

De belangrijkste veranderingen:
Voor de bezoeker
1. Reserveren is wenselijk want vol=vol.
Dit kan via: <info@dealkenhorst.nl> en
072-303 00 90.
2. Er zijn protocollen aanwezig.
3. Houdt u aan de aangegeven routes en
houdt zoveel mogelijk rechts. Bewaar altijd
minimaal anderhalve meter afstand.
Wat doen wij?
1. Wij doen een gezondheidscheck
2. Wij maken extra schoon (deurklinken,
toiletten, tafels, stoelen en andere gebruiksvoorwerpen).
3. Bij binnenkomst staan er desinfectiemiddelen en papieren handdoekjes.
4. In elke ruimte staan schoonmaak middelen.
5. Wij ventileren elke ruimte na gebruik
minimaal 15 minuten.
6. De airco staat uit in verband met besmettingsgevaar.

Om verveling tegen te gaan is een goed
boek een welkome afleiding. Daar hoef je
vanaf nu niet meer ver de deur voor uit.
Op de hoek Bloemaertlaan- Leonard
Bramer-straat staat een superleuk minibiebje: Mini-bieb ‘Geestmolen’. De eerste officiële minibieb in De Hoef.

Floortje Jacobs

Gratis
Boeken lezen bij minibieb ‘Geestmolen’ is
gratis! Wil je een boek lenen of ruilen? Dan
kan dat bij minibieb ‘Geestmolen’. Boek
eruit, boek erin is het motto. Je hoeft geen
lid te zijn en het kost geen contributie. Boeken ‘te laat inleveren’ is geen probleem. Zo
is leesplezier voor iedereen bereikbaar!
Minibieb ‘Geestmolen’ zorgt voor een gevarieerd assortiment aan boeken. Van thriller tot roman en van Science Fiction tot
sprookjesboeken. Voor volwassenen maar
ook voor kinderen is er veel leuks om te
lezen.
Gastenboekje
In minibieb ‘Geestmolen’ ligt ook een gastenboekje en een potloodje. Opmerkingen
of tips over minibieb ‘Geestmolen’ kunt u
dan ook in dit boekje schrijven.
Minibieb ‘Geestmolen’ maakt onderdeel uit
van minibieb.nl. Wilt u meer weten over
minibiebs of waar ze nog meer te vinden
zijn, neem dan eens een kijkje op deze website. Hiernaast een foto van de minibieb.
Wij wensen iedereen een mooie nazomer
en veel leesplezier met minibieb
‘Geestmolen’!
19 september dag van de minibieb, zie:
<www.dagvandeminibieb.nl>
Renate Heijstra
Bibliothecaris

Minibieb ‘Geestmolen’
Augustus 2020
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Nieuws van
De Vrijheidskerk

Films in de
Pius X kerk

De komende tijd zullen de kerkdeuren
openstaan op maandag- en woensdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur.

Allereerst hoop ik dat het met u allen
goed gaat. Voor ieder is het toch een hele
opgave om op deze manier dit bijzondere
dagelijkse leven met zijn beperkingen
vorm te geven.

U bent dan welkom voor een kort bezoekje
om even de stilte te ervaren in de kerkzaal,
een lichtje aan te steken en zijn er mensen
aanwezig voor een kort gesprek.
Ook ligt er als gewoonlijk het voorbedenboek. Alles op anderhalve meter afstand
natuurlijk.
Daartoe zijn de volgende regels van kracht:
U komt binnen via de openstaande hoofdingang. De achterdeur is afgesloten en u verlaat de kerkzaal weer via de nooddeur. U
komt dan in de tuin. Mooi om even de zee
aan bloemen te bekijken.
U kunt de tuin ook buitenom het gebouw
bezoeken. De ingang Bijbelse tuin is aan de
achterkant van het kerkgebouw. George
Breet, de koster, zal er zijn om ons de weg
te wijzen.
De hal bij de keuken is afgesloten en toiletbezoek is ook niet mogelijk. We blijven
voorzichtig. De lichtjes die in de week worden aangestoken, worden na afloop gedoofd en zullen weer branden tijdens de
zondagse eredienst.
Hartelijk welkom dus, ook voor buurtgenoten. Mocht u opmerkingen of vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Inmiddels heeft het filmgroepje besloten om
af te wachten hoe de virussituatie zich ontwikkelt. Wij kunnen niet voorzichtig genoeg zijn, mede temeer dat de meeste van
ons op een kwetsbare leeftijd zijn gekomen.
Op dit moment kunnen wij u ook geen thee/
koffie aanbieden…
In december willen wij de situatie opnieuw
bekijken en met inachtneming van de richtlijnen op dat moment, een nieuwe beslissing
nemen.
Als wij op dit moment wèl een film zouden
laten zien, met die beperkende anderhalve
meter afstand, betekent dat u te veraf van
het scherm komt te zitten en dan zal de ondertiteling van de film niet meer leesbaar
zijn.
Een andere vraag is ook, of u blijft komen
en het u niet weerhoudt om met meerdere
personen te zijn. Al met al, is het niet eenvoudig.
Wel kan ik u nog een tips geven: Vergeet u
niet eens een kijkje te nemen in de boekenkast in de hal van de Pius X. U kunt daar
gerust een boek uitzoeken. De deur is open
van 10 uur-16.00 uur. U kunt de stilteplek
opzoeken in de Mariakapel en eventueel een
kaarsje opsteken.

Yvonne de Weerdt
Tel.072-511 04 97
of e.mail <yvonne@deweerdt.org>
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Yvonne de Weerdt
Tel.072-511 04 97
of e.mail <yvonne@deweerdt.org>
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Sociale Benadering
Dementie team
Vorig jaar is een informatie bijeenkomst
geweest over de sociale benadering dementie.
Anne-Mei The was daarbij aanwezig om
u te informeren. Nu willen wij u graag
informeren over de ontwikkeling van het
SBD team Alkmaar-De Hoef.

Het team bestaat uit vier professionals,
een mix van zorg en welzijn. Wij bieden
ondersteuning aan een ieder die thuis
woont met geheugenproblemen. De ondersteuning is laagdrempelig en dichtbij,
maar vooral afgestemd op de behoeften.

iemand die kan ondersteunen in alle veranderingen die u doormaakt. Iemand die samen met u kijkt wat wél kan. Iemand die
helpt uw leven voort te zetten met familie
en vrienden zodat uw leven betekenisvol en
leuk blijft.

Wat is het SBD team?
Het SBD team is er voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten. Het dagelijks leven kan behoorlijk onder druk
komen te staan. Vergeetachtigheid kan heel
frustrerend zijn.

SBD team is kosteloos en vrijblijvend
Enkele uitspraken van teamleden: ik merk
dat ik een heel ander gesprek ben gaan voeren dan dat ik normaal gewend ben. Je hoort
heel andere dingen!

Het SBD team kan helpen de draad weer op
te pakken door tijdige ondersteuning die
aansluit, met aandacht voor hetgeen u belangrijk vindt. Natuurlijk maken we eerst
kennis met u! Gezellig kop koffie of thee
drinken met u.
Als er een klik is kunnen we vaker contact
hebben. Een patatje eten of een wandeling
maken: er is volop ruimte voor. We zijn er
ook als het ingewikkeld wordt. Bij het bespreken van moeilijke onderwerpen of
drempels helpen overwinnen die de geheugenproblemen met zich mee brengen.
SBD team ? Nooit van gehoord!
Dat klopt, we zijn in april gestart, midden in
de coronatijd. Het is tot stand gekomen
door verschillende organisaties in de omgeving, te weten Geriant, Zorgcirkel, Magentazorg, Wonenplus, Mee & de Wering in
samenspraak met de gemeente. Uit de buurt
kwamen signalen dat er behoefte is aan

Elk teamlid ondersteunt nu 1 of 2 deelnemers. Het SBD team is niet handelingsgericht en reactief, maar relatie gericht en
proactief. Vanuit wederkerigheid en gezamenlijkheid komen er nieuwe oplossingsstrategieën.
Om een beweging in gang te zetten is het
belangrijk om het aantal deelnemers op te
schalen.
Daarnaast is het belangrijk om het team te
verbreden met studenten, vrijwilligers, statushouders, en mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt. Heeft u vragen of wilt u meer
informatie dan kunt u contact opnemen met
de coördinator: <g.klercq@zorgcirkel.com>
of tel: 06- 528 798 03.
(zie ook de oproep op de volgende blz. 30)

Augustus 2020

Gea Klercq
coördinator
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Nakomertjes:
Van de Veldelaan
Een overheid.nl e-mail van 13 augustus
toont een aangevraagde evenementen
vergunning gedaan door bewoners van
flat ‘Middentogt’ voor een barbecue op
vrijdag 11 september 2020.
Vincent van Goghlaan
Tijdens de giga hittegolf van augustus
stonden langs de zijkant van dit flatgebouw aan het spoorsloot wandelpad, vier
losse/open plastic boodschappen tassen
gevuld met huisvuil, incusief verspreide
luiers.

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

Wij zoeken u en jou!
De SBD team kijkt op een andere manier naar mensen met dementie. Vanuit
het team merken we dat mensen met
dementie en hun naasten behoefte hebben aan ondersteuning in het dagelijks
leven. Ze worden blij van samen leuke
dingen doen, erop uitgaan en nieuwe
mensen ontmoeten.
Als vrijwilliger doe je mee omdat: je iets
voor een ander wilt doen, je zelf wil ontwikkelen, je wilt maatschappelijke impact
hebben. Hoe oud je bent, welke opleiding
je doet of werkt of niet maakt niet uit.
Wat wel uitmaakt is je inzet. We zoeken
enthousiasme en flexibiliteit en inzet van
minimaal 4 uur in de week. Maar boven
alles komen we graag met u/jou in contact
als je blij wordt van andere mensen helpen, met het slaan van de brug naar het
dagelijks leven.
Op basis van wat je leuk vindt matchen
we jou met iemand met dementie. Je komt
in het SBD team, je gaat met het lid op
bezoek bij iemand. Je kunt daar allerlei
verschillende dingen doen, bij voorbeeld
samen koken, samen eten, stukje wandelen, samen naar de film, of samen schilderen, verhalen vertellen of tekenen.
Na afloop vragen we je mening. Op die
manier zorgen we ervoor dat jou inzet er
toe doet. Daarnaast gaan we in gesprek
over wat jij/u wilt bereiken als vrijwilliger.
Interesse?
Neem contact met ons op via
<g.klercq@zorgcirkel.com> of tel: 06528 798 03.

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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Wilt u ook

Dat kan!
Bel, schrijf of e-mail naar: Martien de Bruijn
Honthorstlaan 262
1816 TK Alkmaar
072-511 35 40
<redactie@geestmolen.nl>
Uitgave ‘De Geestmolen’
‘De Geestmolen’ is sinds 1995 een uitgave van de vereniging Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ en verschijnt 4 maal per jaar. Aan het einde van februari, mei, augustus en
november.

Oplage en verspreiding
Het blad wordt in een oplage van 1190 exemplaren huis aan huis bezorgd in het volgende
gebied:
Bloemaertlaan, Cornelis Begastraat, De Vliegerstraat, Hoeverpad, Honthorstlaan, Jan de
Heemstraat, Leonard Bramerstraat, Lievenshof, Moreelsestraat, Porcellishof, Schelfhoutlaan, Terborchhof (De Vleugels), Terborchlaan, Tethart Haagstraat, Weenixhof, Weissenbruchstraat, Willem Hedastraat, Willem Kalfstraat, Résidence Hoevervaart, De Alkenhorst, Bosschaertpad, Claeszpad, Van der Astpad, Saverystraat.
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn (formaat A5)

hele pagina
€
180,
halve pagina
€
90,
een derde pagina
€
60,
een vierde pagina
€
45,Plaatsing van de advertentie is voor 4 uitgaven ingaande op de eerstvolgende verschijningsdatum. Het is ook mogelijk om de inhoud tussentijds te wijzigen, dit met het oog op
eventuele seizoenacties!
RABO bank rekening NL93 RABO 0376 4995 16
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40637547
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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
32

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
Of: 088-0100 502, of <infor@vtnhn.nl>
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: Bloedprikdienst: op afspraak: 085-773
67 36, <www.starlet-dc.nl>
VvE Hoefplan V: <HoefplanV@hetnet.nl>
Voorzitter: Nel Bijl, Beheerder: Peter Snoeck
tel. 515 47 86, 06-12 65 28 60
Wijksteunpunt: Huis v.d. Wijk De Alkenhorst,
Schelfhoutlaan 4, tel: 303 00 90, Reserveringen:
Tel: 072-303 00 90, <info@dealkenhorst.nl>
Website: <www.dealkenhorst.nl>
- Evean Thuiszorg: 0900-9897
- WonenPlus: Schelfhoutlaan 4, tel: 512 27 11
E-mail: <info@wonenplusalkmaar.nl>
Gebiedsbeheerder: info over openbare buitenruimtes: bellen naar het Klant Contact Centrum
(KCC) tel. 14 072 of de gebiedsconsulent
Gebiedsconsulent: Jos Sinnige, Honthorstlaan
436, spreekuur donderdag 9.00-10.00 uur.
tel. 14072, 06-524 933 96
<gebiedsconsulent@alkmaar.nl>
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Lidmaatschap

Projectgroepleden

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

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