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Beste buurtbewoners van De Hoef
‘Geestmolen’
Geen Nieuwjaars receptie in 2021
Hoewel we hopen dat rond de Kerst en
Nieuwjaar de corona regels iets versoepeld
zullen worden is onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie met vijftig tot zestig bezoekers
niet mogelijk. De vraag is zelfs of het uitgestelde vijfentwintig jarig bestaan van onze
vereniging in juni 2021 door kan gaan. De
door de gemeente via Bewoners Initiatieven
toegewezen € 2500 is nog steeds veilig geparkeerd op onze rekening, maar de doorgaande anderhalve meter economie zal mogelijk het feest verhinderen.
Rabo Club Support
Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ heeft
ook dit jaar weer deel genomen 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 mochten tussen 5 en 25 oktober een stem uitbrengen voor hun favoriete
vereniging.
Vorig jaar op 18 juni 2019 in het Afas stadion gehouden clubkas finale leverde bij
uitreiking voor Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’, € 193 op. Het geld is te besteden aan het kwarteeuw jubileum

(intussen uitgesteld tot juni 2021). Dit jaar
bracht de campagne € 140 op, getuige de
cheque die de voorzitter deze keer thuis
gestuurd kreeg, waarvoor onze hartelijke
dank aan alle stemmers. Als Rabo lid moest
je dit jaar zelf stappen ondernemen om te
kunnen stemmen via de website, of bellen
naar specifiek hiervoor bedoeld telefoonnr.
Ik begrijp dat vanaf 2021 stemmen uitsluitend mogelijk is via de Rabo app.
Lidmaatschap
Het lidmaatschap van Buurtoverleg De
Hoef ‘Geestmolen’ is nog steeds € 7,50.
Hoewel de leden al tijdens het voorjaar hun
lidmaatschap hebben betaald, is het tijdens
het hele jaar mogelijk om lid te worden,
door uw gegevens aan onze penningmeester
door te geven en € 7,50 storten op bankrekening NL93 RABO 0376 4995 16. (zie het
formulier op de laatste bladzijde van De
Geestmolen) Hierbij een uitnodiging aan
alle wijkbewoners die trouw ons mooie
buurtblad lezen om ook lid te worden en
hierdoor bij te dragen aan de kosten.
Zo’n tien wijkbewoners hebben dit jaar
gehoor gegeven aan onze eerdere oproep
hiertoe en zijn lid geworden. Eerder deze
maand ontvingen we nog dit spontane mailtje:
“Middels onze nieuwe buren op de Willem
Hedastraat hebben wij kennis gemaakt met
jullie uitgave van De Geestmolen een mooi
initiatief welke wij als terugkomende Alkmaarders van harte willen ondersteunen.
Wij willen ons hierbij aanmelden als lid om
De Geestmolen ook op ons adres te kunnen
ontvangen”. Hopelijk heeft dit voorbeeld
vele volgers.
De Alkenhorst
De afgelopen twee weken was het huis van
de Wijk De Alkenhorst helaas weer volledig dicht in verband met de verscherpte
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regels met betrekking tot de hernieuwde
corona lockdown. We doen erg ons best om
iedereen veilig te ontvangen en daarom
houden wij ons aan alle gestelde regels. Nu
is dat weer een tijdelijke sluiting. We blijven volhouden en op donderdag 19 november gaan we hopelijk gewoon weer open.
We gaan dan mogelijk weer terug naar de
situatie van voor 4 november en gaan er
nog wel door: cursussen, Bingo, Wandelclub Klaar Mee - Loop mee, Taallessen,
Huiskamer op woensdagmiddag, Zondagmiddag films, Yoga 50+, Zondagmorgen
kerkdienst Evangelische Gemeente en Breien met Nel. Reserveren en het dragen van
mondkapjes is noodzakelijk. Op blz. ? kunt
u de details lezen. De volgende Wijk op
Reis van zondag 29 november zal gecanceld worden. Deze middag met lokale films
over het brugwachterschap in Alkmaar, het
Schermereiland pontje en tevens Power
Points met een wereldwijd bereik zal worden verzet naar zondag 31 januari 2021.

De afgelopen weken is er een diepgaande
studie gemaakt van de ventilatie binnen De
Alkenhorst. Zoals verwacht van een recent
gebouw is die prima op order. Er zijn twee
systemen. Het eerste, gevoed door de warmtepomp op het dak bestaat uit koeling- en
verwarming apparaten, die de lucht van de
zalen hergebruiken en staan daarom uit tijdens gebruik van de zalen.
Een tweede systeem brengt verse buitenlucht in aan de raamkant en voert de gebruikte lucht af via de gangkant. De warme
afgevoerde lucht wordt gebruikt om de inkomende verse lucht op te warmen zonder
direct contact. De hoeveelheid buitenlucht
kan handmatig geregeld worden naar gelang
het aantal bezoekers. CO2 meters zijn besteld om de lucht kwaliteit te controleren.
Verder wens ik alle lezers een gezellige
Sinterklaasfeest, fijne Kerstdagen en een
voorspoedig 2021 toe
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Martien de Bruijn
voorzitter
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Waterweetjes
Van Rioolput
via Granudrain
naar Permeogoot
Op 14 september 2020 ging in het Weenixhof-Zuid de eerste schop de grond in
voor verwijdering van de vorige granudrain, te vervangen door opvolger de
permeogoot als gescheiden regenwater
opvang. De inmiddels al voltooide werkzaamheden aan drie aaneensluitende
midden stroken in een U-vorm per hofje
in het Weenix-, Porcellis- en Lievenshof;
respectievelijk in enkelvoudige vorm in
de Tethart Haag- en Weissenbruchstraat, werden in de laatstgenoemde op
27 oktober beëindigd. De werkzaamheden namen in totaal ruim zes weken in
beslag.
Waterplan De Hoef
Op 1 mei 2012 werd hoofdzakelijk in het
werkgebied van het Buurtoverleg de eerste
fase van dit Regenwater Ontkoppelingsproject daadwerkelijk uitgevoerd onder de
naam Waterplan De Hoef. Met andere
woorden De Hoef-Oost werd toen met als
fase 1 in twaalf straten proefkonijn voor
later nog drie uit te rollen fases, met in
groenstroken zo mogelijk óók wadi’s
(Arabisch voor droogstaand rivierdal).
Voorwaarde was dat de riolering minimaal
vijftig jaar oud moest zijn, dus aan vernieuwing toe was. Hierna werden in De
Hoef ZO fase 2 en achter winkelcentrum
De Hoef fase 3 ook gerealiseerd. Fase 4 is
momenteel in aanleg. Met afkoppeling van
het regenwater konden in één keer verschillende zaken tegelijkertijd worden verduurzaamd. In plaats van afvoer, nu ópvang van schoon regenwater (zonder vermenging met vervuild rioolwater uit oude
situatie) in gescheiden groene buizen voor
groen in droge tijden. De separate oranje
rioleringsbuizen zijn bestemd voor rioolwater afkomstig uit woningen. Na afloop
6

kon ook een regenwater vriendelijker bestrating worden aangebracht. Met dit alles
wordt de kans op overbelasting van de oude
niet-afgekoppelde riolering, verkleind. Het
nadeel is dat de inhoud van de nieuwe(re)
oranje rioolbuizen uit de regenwater ontkoppelingsgebieden dan minder vloeibaar is
omdat ze regenwater moet ontberen. Binnen
dit waterplan werden oude rioolputten vervangen door straatlange regenwater inlaatstroken. De hoop is om méér voorbereid te
zijn op de al tientallen jaren gaande klimaatveranderingen. Los hiervan om tevens
natuurverdroging zoveel mogelijk tegen te
gaan als gevolg van een té lage grondwaterstand, met het risico van bodemverzakking.
Vervangen elementen, fase 1
Geleidelijk aan zijn de meeste oude granudrains met loslatende kiezellagen als een
soort goot/deksel in het midden van straten
op dezelfde plaats vervangen, bóven de al
eerder en dieper gelegde groene regenwater
buizen, door de nieuwe/poreuze permeogoten. Dit is een systeem met een minder afgeronde en hardere/gladdere bovenlaag
waarbij goot èn reservoir nú geïntegreerd
zijn in één blok om het regenwater door te
laten sijpelen in aangevulde grind- en puinlagen met grove korrels. Verder zijn de permeogoten en groene buizen ondergronds
direct fysiek met elkaar verbonden als overloop, wat bovengronds zichtbaar is in de
metalen deksels bovenop de permeogoten.
Deze heeft Schot Infra nu wat lager in het
wegdek verzonken zodat er hopelijk minder
hinder/beschadiging volgt voor/door het
verkeer, dan bij de oude granudrain stroken.
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Stadswerk072 beschouwde deze vervanging als kleinschalig onderhoud waarmee
het opbreken van de straat werd beperkt tot
1.1 meter breedte met zoveel mogelijk in
tact blijvende trottoirs/parkeerplaatsen,
maar de betreffende vijf straten moesten
wel geheel worden afgesloten. Aan de Cornelis Begastraat werd een tijdelijk omheind
materialen depot ingericht. Vervanging van
middenstroken in niet bovengenoemde straten komt een volgende keer aan de orde. In
dit verband kondigt het Noordhollands
Dagblad van 2 oktober 2020/Regio pagina
2, het artikel aan ‘Stadswerk(072) moet
gaan bezuinigen’.
Aanleg fase 4
Eind augustus 2020 werd in de Cornelis
Pronklaan in De Hoef ZW gestart met de
nieuwe en tevens laatste fase 4 van Waterplan De Hoef. Hiervoor moesten eerst tussen de Terborchlaan en de Troostlaan voorlopig - zeventien grote bomen worden

van trottoirs aan beide kanten van de Cornelis Pronklaan. Na voltooiing van deze
hele straat volgen er nog acht. Het Groenplan is hopelijk al bekend zodat de reeds
verloren gegane/nog vele te kappen bomen
naderhand voldoende worden gecompenseerd. Volgens de website van Stadswerk072 zullen de werkzaamheden naar
verwachting rond maart 2023 zijn afgerond.
Langs de Aert de Gelderlaan bevindt zich
een omheind depot voor de stalling van
Kreeft Infra voertuigen en materialen. Aan
de Van de Veldelaan werd nog een omheind terrein gecreëerd voor een permanentere bouwkeet met container. Verdere info
via projectleider
Roel Spijker, e-mail
<rspijker@stadswerk072.nl>
Susanna E. Kropf

gekapt. Een paar dagen later werd in dit
straatdeel het wegdek opengebroken met
zoveel mogelijk behoud van de trottoirs aan
beide kanten. Straat brede openbreking is
nodig voor uitvoering van het totale Regenwater Ontkoppelingsproject, inclusief de
aanleg van groene-/oranje (riool) buizen.
Eind september werd het aansluitende deel
in de Terborchlaan tijdelijk opgebroken en
later weer voorlopig gedicht. Eind oktober
werd het straatdeel tussen de Schoumanlaan
en de Troostlaan ook opengebroken maar
tussen de Terborchlaan en de Schoumanlaan werd al weer begonnen met de aanleg
November 2020
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Kom gewoon eens kijken of er wat voor u
bij zit? Want in deze donkere dagen is niets
zo heerlijk als op de bank met een kopje
thee en een goed boek!

Minibieb
Geestmolen
Nog nooit was lezen in de buurt zo leuk
en voordelig!
Sinds begin augustus staat de minibieb
Geestmolen op de hoek Bloemaertlaan/
Leonard Bramerstraat en is nu al een
succes gebleken. Regelmatig komen er
mensen kijken, kiezen en lenen of ruilen.

<www.minibieb.nl>
Renate Heijstra
Bibliothecaris

Vooral het ruilen maakt het biebje leuk
want dan komt er wisseling van het aanbod.
Ruilen van boeken kan ook altijd in een
andere minibieb zodat ook daar variatie in
de boeken komt. Zo wordt het steeds leuker!
Wat ook leuk is is dat het lenen van de boeken uit de minibieb helemaal gratis is! En
heeft u het boek nog niet uit? Lees dan rustig verder; er is geen boete als u (te) laat
bent met inleveren.
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Cornelis Begastraat
Op 22 oktober 2020 werd met een Overheid.nl e-mail een omgevingsvergunning
verleend voor de schuin tegenover huisnummer 12 al rond juli gekapte els die was
afgestorven. Hopelijk volgt er kapcompensatie.

Blanckerhofweg
Een Overheid.nl e-mail van 15 oktober
2020 geeft aan dat voor huisnummer 34 een
aanvraag omgevingsvergunning werd ingediend om de eengezinswoning op te splitsen
in drie appartementen. In 2019 werd het
woonhuis gehuurd door Woonvoorziening
De Brug BV/Alkmaar als oefenhuis.
Bloemaertlaan
De achterkant van de Stadskrant van 11
september 2020 toont in de rubriek
‘Besluitenlijst van de Raad’ dat het Ontwerpbestemmingsplan De Bloemaert aan de
Bloemaertlaan 20, unaniem werd aangenomen in de gemeenteraadsvergadering van
27 augustus 2020. Het gaat om een nieuwbouwplan van totaal zestien woningen. Een
gemeentelijke e-mail van 15 september
meldt ons dat vanaf 17 september de bijbehorende zes weken inzage periode startte
waarna de omgevingsvergunning voor de
bouw van de woningen verleend kan wor-

den. Deze periode is inmiddels bereikt. In
verband met de verscherpte corona maatregelen kon de inspraak avond over Groen op
10 maart 2020, niet omgezet worden in een
normale bijeenkomst zoals gebruikelijk is.
Met een Overheid.nl e-mail van 24 september werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van zes bomen.
Buurtagenda
Na de derde keer op rij dat deze rubriek
moet uitblijven wegens een tweede (light)
corona lock down vanaf oktober, begint het
na intussen zeven maanden al bijna gewoon
te worden. We gaan ervan uit dat het ooit
anders gaat uitpakken.
Claeszpad
- Het drie verdiepingen tellende woonhuis
met huisnummer 2/hoek Jan de Heemstraat,
werd afgelopen zomer verhuurd.
- Op zaterdagmiddag 31 oktober 2020 vond
hier in samenwerking met Stadswerk072 en
De Groene Reiger in de groenstroken een

onderdeel van de Plantestafette plaats.
Voorafgaande aan de estafette, met bezoek
van vervangend wethouder Robert te Beest,
zijn die week in de wadi’s eerst de borders
uitgegraven voor ‘raingarden’ planten
(planten die tegen veel water kunnen). Op
31 oktober werd samen met een klein
November 2020

11

12

November 2020

groepje bewoners begonnen met het planten
van bloembollen die in februari rondom de
‘raingardens’ zullen bloeien. Wegens verscherpte corona maatregelen kon de groep
bewoners niet uitgebreider worden om zodoende anderhalve meter afstand te kunnen
garanderen. Op initiatief van de bewoners
worden vanaf november in de wadi’s door
Stadswerk072 kleurige planten aangebracht
met voedsel zoals nectar en stuifmeel voor
vlinders en wilde bijen. Het totaal aan
bloembollen en planten zal tot een bijna
jaarronde bloei leiden. Deze wadi’s vallen
buiten het Regenwater Ontkoppelingsproject, Waterplan de Hoef. De GroenSpoor
Plantestafette begon op 24 oktober in Heerhugowaard, die het stokje doorgaf aan Alkmaar. In de daarop volgende weekenden
kwamen eerst Heiloo en daarna Castricum
en Heemskerk aan de beurt. De steel van de
estafettesschop getuigt hiervan.
Egmonderhout-Zuid
Op 19 augustus 2020 vroegen twee studenten van de Media Academie aan voorbijgangers op het wandelpad om ter plaatse spontaan mee te willen werken aan een filmopname over het feit dat de jeugd over de
wandelpaden fietst/bromt. Het bleek dat het
hier echt niet alleen om jongeren gaat.
Fabritiusstraat
De Stadskrant van 11 september 2020 meldt
na de brand op het Petrus Canisius College
van 9 februari 2020 en de herstelwerkzaamheden, de terugkeer van de schoolkinderen
naar hun oude schoolplek. De noodopvang
elders heeft een halfjaar geduurd.
Groen-/gemeentelijke teams
- Op 31 augustus schoffelde een Regio
Groen team het rozenperkje aan de Terborchlaan/hoek Bloemaertlaan.
- Op 2 september werd met een bosmaaier
het onkruid op stoepen en parkeerplaatsen
in het Weenixhof en omgeving aangepakt.
- Op 7 september was een Regio Groen
team van vier man groot heggen aan het
snoeien/snoeisel aan het opruimen rond het
begin van de Terborchlaan en omgeving.

- Op 30 september was een borstelwagen
bezig in de Leonard Bramerstraat/
Bloemaertlaan en omgeving.
- Op 14 oktober kwam in het Weenixhof en
omgeving de Heatweed machine langs in de
wijk om onkruid niet chemisch maar met
hete stoom te bestrijden.
- In de laatste week van oktober 2020 werden in de regenwater ontkoppelingstraten de
diverse typen infiltratie stroken geschoond
door Rowi Straalbedrijf. Soms gebeurde dit
met een bestuurd complex combivoertuig.

Een andere keer werd het werk gedaan door
een enkele afgekoppelde wagen, afhankelijk
van de positie van de stroken en de doelstelling.
- Op 30 oktober was een schoffel-/
bladverzamel team actief aan de Terborchlaan in het parkje opzij van AH.
Willem Hedastraat
Eind augustus 2020 werden de poorten van
de afgesloten/Mandelige Verkeersgebieden
gerepareerd. Dit leidde tot een serie interne/
gele soms half afgedekte verkeersbordjes
om de in-/uitrijroutes aan te geven in de
buurt

Jan de Heemstraat
- Op 7 september waren twee Liander medewerkers met twee verschillende bestelauto’s op de hoek van de Fritz Conijntunnel
bezig met het plegen van onderhoud aan het
daar gelegen gasstation.
- In september/oktober zaten wachtenden
voor de Nachtopvang die om 19.00 uur in
Het Heem open gaat, gezellig naast elkaar
te wachten/eten/drinken op de stenen muurranden van het Fritz Conijntunneltje. Soms
13
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werden de voedsel-/drankverpakkingen in
de bosjes achtergelaten terwijl er aan het
begin van die tunnel een blikvanger staat. In
het vaak jongere gezelschap bevindt zich
ook een oude dame achter een rollator lopend. In september tijdens een derde hittegolf was het wachten hier aangenamer dan
in oktober met een vroege intrede van de
herfst. Volgens het Noordhollands Dagblad/
Regio bladzijde 2 van 14 oktober 2020
geeft het artikel ‘Stil in hotels, alleen wat
zakelijke gasten en daklozen’ aan dat het
Amrath Hotel/Alkmaar volle kamers heeft
met dak-/thuislozen. Dit hotel heeft ook

tijdens de tweede heersende lockdown een
regeling met de stichting dnoDoen. Blijkbaar is er onvoldoende plaats in het Amrath
Hotel om deze buiten op straat/in donker
wachtende nachtopvangers, bìnnen en éérder ook een plekje aan te bieden? Is dit dan
de aangenomen gemeenteraad motie om
voor eind 2020 een grotere locatie te vinden
met meer capaciteit voor de nachtopvang in
Het Heem?
- Op 9 november werd in opdracht van het
Waterschap HHNK de kelderruimte van het
rioolgemaal/hoek Fritz Conijntunneltje,
schoongemaakt.

- Tijdens de bescheiden 8 oktober vieringen
wegens corona, was het Winkelcentrum één
van de sponsoren.
- In oktober werd bij Vomar ook het zelf
scannen van de boodschappen ingesteld.
- Op 31 oktober 2020 verdwenen het ING
bank servicepunt en de betreffende geldautomaat uit boekhandel Bruna. De overblijvende ruimte zal benut worden om de winkel mee uit te breiden.
- Volgens een Overheid.nl e-mail van 5
november 2020 vroegen vier naast elkaar
gelegen verswinkels tegelijk een omgevingsvergunning aan voor een tijdelijke
overkapping, dus buiten de al bestaande

winkelcentrum brede luifel om. Het doel is
om tijdens donkere/koude dagen in coronatijden met de te hanteren sociale afstand de
klanten, indien nodig, buiten zo comfortabel
mogelijk te laten wachten in een tijdelijke
doorloopbare overkapping van tentzeil. Navraag leerde dat het gezamenlijk gaat om de
bakker, groenteboer, kaasboer en slager

Jongkindlaan
- In oktober werden de ergst beschadigde
permeostroken (infiltratie elementen) in het
midden van de straat vervangen of gerepareerd.
- Het Noordhollands Dagblad/Regio pagina
4 van 2 november kopt met het artikel
‘Beroofd van auto en telefoon’. Een 23 jarige man uit Alkmaar werd op het weekend
van 31 oktober op 1 november op de JongWinkelcentrum de Hoef
kindlaan beroofd. Nadat hij ’s nachts gepar- Inmiddels zijn niet deur-aan-deur ver- keerd had werd hij van achteren aangevalspreidde Stadskranten niet meer op te halen len door twee mannen en beroofd van auto
bij AH, maar wèl bij boekhandel Bruna en en telefoon. Tevens werd hij bedreigd met
de supermarkt Vomar.
een wapen en ging het tweetal er met zijn
15
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auto vandoor. Het slachtoffer kwam met de
schrik vrij.
Judith Leysterstraat
- De Alkmaarsche Courant van 23 september meldde dat de dag daarvoor een 73 jarige man uit het water (omgeleide Geestmolensloot) langs de Judith Leysterstraat werd
getrokken. Omstanders hoorden een gerochel, reanimeerden de man, waarschuwden
de ambulance en de politie die wist dat de
man aan het einde van die ochtend in het
café was geweest. Waarschijnlijk stond hij
te dicht bij het water om zijn blaas te legen
en voelde zich instabiel waardoor hij viel.
- Op 7 oktober 2020 werd een aanvraag
omgevingsvergunning ingediend voor oprichting van Campus de Hoef, een twee
laags pand voor diverse lagere scholen: de
Nicolaas Beets (de Hoef), de Driemaster, de
Trimaran klas voor hoogbegaafde kinderen,
Viertaal (Burgemeester de Wildeschool
voor kinderen met autiditieve en communicatie belemmeringen), SKOA buitenschoolse kinderopvang de Schulp en Kiddies peu-

ter-/buitenschoolse opvang en een gezamenlijke gymzaal. Het oude schoolgebouw van
de Nicolaas Beets werd afgelopen voorjaar
hiervoor al gesloopt.
Gabriël Metsulaan
Het gymnastieklokaal van het nog tijdelijke/
gezamenlijke basis school pand (zie boven)
kreunt onder de talloze opschriften/
tekeningen rond ‘kaas’, met daar dwars
doorheen aangebrachte graffiti. Blijkbaar
zijn de lessen binnenin de klas, ook buiten
te volgen.

November 2020

17

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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Van Ostadelaan
Op 27 oktober 2020 werd de Pelmolenbrug
op de hoek met de Ruysdaelkade weer geheel opengesteld voor het verkeer. Na de
brand op 2 juli op een eronder liggend plezierbootje was de brug dusdanig beschadigd dat doorgaande verkeer naar slechts in
één richting mogelijk was. De voorbereidingen tot en de werkzaamheden zelf namen totaal dus bijna vier maanden in beslag.
Ruysdaelkade
Een Overheid.nl e-mail van 27 augustus
maakte het ontwerpbesluit Wet Geluidshinder bekend voor het nieuwbouwplan van
zevenenvijftig appartementen op de locatie
van de al jaren leegstaande/te slopen Nissan
garage en behorende bij bestemmingsplan
Ruysdaelkade 40. Dit betekent dat een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare
geluidswaarden ten gevolge van het verkeer op de N9, wordt vastgesteld op drieenvijftig dB. Op 13 oktober hier een bestelauto gezien van Bodemvisie Milieu en Veiligheid. Zit er nu toch beweging in de bouw?
Spoorsloot
Op 28 oktober in de regen een groene platbodem gespot in de spoorsloot hoogte Weenixhof/Porcellishof, blijkbaar om de jaarlijkse najaar schouw uit te voeren.
Jan Steenstraat
Met een Overheid.nl e-mail van 24 september wordt een evenementen vergunning
aangevraagd door het Toonkunstkoor voor
een Boeken/CD markt te houden op 21 november in het pand aan de Jan Steenstraat
1A.

tie de overzijde (achter-/zijkant) van AH
voor een verkoopkar met warme maaltijden. Hier stond voorheen een Vietnamese
verkoper maar de kar is intussen overgenomen door een volgende ondernemer en mogen hier per 1 december warme en koude
gerechten worden verkocht.
Tethart Haagstraat
Via een Overheid.nl e-mail van 24 september wordt voor huisnummer 7 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het
plaatsen van een dakopbouw en het wijzigen van de voorzijde, entree, berging en
luifel.
Van der Veldelaan
Woonwaard tijdschrift Thuis/2020/nummer
4 meldt op bladzijde 15 dat er een volgende
mini bibliotheek in de wijk aanwezig is. In
flatgebouw Noordertogt aan de Van de
Veldelaan heeft bewoonster Janet Koopman
een oude Woonwaard archiefkast omgetoverd tot mini bibliotheek. Intussen zijn er
ook kinderboeken aanwezig.

De Vliegerstraat
- Op 28 augustus werd hier een elektrische
damesfiets gestolen van een bewoonster uit
de Bloemaertlaan.
- Met een Overheid.nl e-mail van 26 september werden drie parkeerplaatsen van
maandag t/m vrijdag van 9 - 17 uur als
blauwe zone aangewezen op Vliegerstraat
nummer 3/Pofa/Fysiotherapie Elisabeth. Dit
naar aanleiding van de parkeerdruk in deze
buurt mede door de langdurige verbouwing
van het NW Ziekenhuis waardoor personeel
hier gratis komt parkeren.

Terborchlaan
- Op 26 augustus 2020 vierde het Respijthuis/Van der Veldelaan haar tienjarig
bestaan bij sportclub Victoria Victrix. De
Alzheimer Stichting NHN overhandigde het
Zorgteam het certificaat Dementie vriendelijk.
- Gemeentelijke e-mails van 30 oktober
geven een aangevraagde standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd aan met als locaNovember 2020
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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.

November 2020

De Vleugels
In september 2020 een folder tegengekomen als introductie van het nieuwe bestuur
van Huurdersvereniging Onder de Vleugels. Het bestuur bestaat uit voorzitter Marian Leegwater, secretariaat Rini de Vries/
Janny Visser en penningmeester Tiny de
Vries. De Huurdersvereniging is van plan
om in 2021 haar naam ook te veranderen in
‘Hoeverstaete’
Vrijheidskerk
- Afgelopen zomer werd de Vredestuin
getroffen door de buxusmot. Deze heeft de
struiken opgegeten en werden de dode takken verwijderd. Van een gemeentelid ontving de Tuingroep een gift in natura: een
kruiwagen en tuingereedschap. De Groene
Route vroeg aan de Vredestuin of zij opgenomen wilde worden in de route van 2021
omdat zij voldoet aan de criteria: geen gebruik van kunstmatige groei-, meststoffen
en gif. Verder heeft de gemeente Alkmaar
de Vredestuin aangemerkt voor de actie
Steenbreek (stenen er uit, groen erin).
- Vanaf eind september 2020 ging de voortuin op de schop om plaats te maken voor
tegels met fietshaken zodat fietsen sindsdien naast de hoofdingang gestald kunnen

worden in plaats van bij de achteringang.
- Op zaterdag 24 oktober werd hier, in het
kader van de corona crisis als extra bescherming, en indien door patiënten van
70+ gewenst als aanvulling op de jaarlijkse
griepprik, ook nog een gratis Pneumokokkenprik aangeboden.

Weenixhof
Op 10 september 2020 werden aan de zuidkant alle oude watermeters in de eerste portiek - misschien gebeurde dit in alle portieken van dit hofje/alle hofjes - vervangen
voor modernere exemplaren.
Westrand
- Vanaf september begon tussen De Meent,
de Hoeverweg en de Meerweg het polder
landschap drastisch te veranderen. Dit wegens herinrichting van de landschapsrand
Olympia- en Robonsbos (sport)park. Het
betreft hier de aanleg van recreatieve fiets-/
wandel- en struinroutes, te beginnen met
deelgebied Zuid (Terborchlaan-Zuid).
- Wegens corona werd in september 2020
de kermis verplaatst vanuit het centrum
naar het Evenemententerrein/Olympiaweg.
Onder de beperkte omstandigheden beviel
dit zo goed dat de duur hier met vier dagen
werd verlengd.
- Met een Overheid.nl e-mail van 24 september werd een aanvraag evenementenvergunning ingediend voor het Alkmaar Live
muziekfeest te houden van 16 december
2020 t/m 3 januari 2021 in het Sportpaleis.
- Sinds 10 oktober is ijsbaan De Meent dagelijks weer geopend. Wegens corona online tickets te kopen.

- het Alkmaar Nieuwsblad week 43 (19 t/m
25 oktober) meldt dat namens Alkmaar
Sport de Alkmaar-West sportregisseur is
Younes Abrari, e-mail
<y.abrari@alkmaarsport.nl>
Mocht u advies willen hebben over een
passend sportaanbod dan kunt u met hem
contact opnemen.
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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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De Hoef ZO
- Rond de hittegolf van half augustus 2020
lagen aan de zijkant van het Vincent van
Goghlaan flatgebouw langs de spoorlijn,
vier met vuilnis gevulde boodschappentassen en een grijze vuilniszak gedumpt langs
het spoorsloot wandelpad. Als inhoud viel
er - midden in de corona crisis - ook van
een vuile luier te genieten. Aan het einde
van die maand volgde op dezelfde plek nog
een gedumpte uitgeklede wasmachine en
een zwarte plastic vuilnis zak. Gelukkig
heeft Stadswerk072 - met dank - deze vuilstorten daarna vlug opgeruimd.
- Met een Overheid.nl e-mail van 17 september werd voor de hoogte van Picassolaan 201 (v/m en leegstaande te slopen
Ahrendgebouw) een omgevingsvergunning
aangevraagd voor de aanleg van een steiger. Het zou hier kunnen gaan om het
nieuwbouwplan dat op 30 september 2019
werd gelanceerd door van Wijnen Projectontwikkeling met de bedoeling om er honderdvijfenveertig nieuwe appartementen te
kunnen bouwen.
- In oktober werden achter de woning aan
het El Grecohof 1, minimaal vijftig bot op

elkaar als een soort hoge omheining geplante jonge coniferen gekapt.
- Via een Overheid.nl e-mail van 8 oktober
werd een exploitatie vergunning verleend
aan de Blauwe Boom, Bart van der Leckstraat 1.
- Op dinsdagnamiddag 13 oktober is op de
Kalkovenweg gewerkt aan de spoorweg
overgang. Aan beide kanten was de spoorbaan tot in de avond afgesloten voor onderhoud aan de rails.
Op 19 oktober vond rechts van Tooroplaan
50 een grote waterleiding lekkage plaats.
Verschillende PWN monteurs met verschil-

lende bestelbusjes moesten gezamenlijk het
gat dichten.
- Op 9 november 2020 werd de wadi tussen
de Vincent van Goghlaan en de Willem
Marishof flatgebouwen in - bij het speeltuintje - grotendeels met zand opgevuld.
Diezelfde wadi werd in december 2019
juist uitgegraven waarbij de berg grond
sindsdien terecht kwam in de speelstrook

tussen de Jongkindlaan en het Breitnerhof.
Dit alles in het kader van een opwaardering
van de hofjes met overzichtelijk nieuw
groen, planten en jonge boompjes. In 2020
bleek de klacht dat in deze altijd met water
gevulde wadi - ook tijdens hittegolven tussen de twee eerder genoemde flatgebouwen in, het risico met zich meebracht van
verdrinking voor kleine kinderen. Resultaat,
wadi getransformeerd in zandbak. Overtollig regenwater wordt nu geleid via een ondergrondse leiding naar een vlakbij gelegen
andere wadi, die weer aangesloten is op het
riool (Regenwater Ontkoppeling). Deze
zandsuppletie lijkt een extra kosten post
voor woningcorporatie Woonwaard.
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Eleonora Hoekstra
Susanna E. Kropf
redactie@geestmolen.nl
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Nieuws van
Huis van de Wijk
De Alkenhorst
Voor de afgelopen twee weken (4 t/m 18
november) waren wij weer gesloten in
verband met de nieuwe regels met betrekking tot de corona crisis.
We doen erg ons best om iedereen veilig te
ontvangen en daarom houden wij ons aan
alle gestelde regels. Nu was dat helaas weer
een tijdelijke sluiting. We blijven volhouden en over een aantal weken (hopelijk 19
november) gaan we gewoon weer beperkt
open. We moeten het samen doen en ook
wij helpen mee het virus onder controle te
krijgen. We hopen u snel weer te verwelkomen in de Alkenhorst. Voor vragen of reserveringen neem contact op met de beheerder
Henny Jansen, via
<info@dealkenhorst.nl> / 072 303 0090
Na 19 november gaan we weer open voor
de geplande cursussen en lessen en met de
onderstaande activiteiten, maar op anderhalve meter afstand en we vragen iedereen om
een mondkapje te dragen voor u en onze
veiligheid.

Elke woensdag van 13:30 - 15:30 uur. Een
gezellige manier van samen komen in een
huiselijke sfeer. Vooraf reserveren is gewenst.
- Yoga-voor-50plus
Elke woensdagochtend kunt u bij ons Yoga
komen beoefenen. Het is geschikt voor
iedereen en als u beperkingen heeft is dat
geen enkel probleem. De les wordt aangepast op wat u wel kan.
- Zondagsdienst
Elke zondag van 10:00 - 12:00 uur. De
kerkdienst van de Evangelische Gemeente
gaat ook weer van start.
- Breien met Nel op maandag
Elke maandag van 13:30 - 16:30 uur. De
activiteit is gratis en iedereen mag meedoen. Belangrijk is dat je zelf handwerkmateriaal meeneemt zoals wol en breinaalden
Nog steeds gestopt:
- Zondagmiddag café
Een gezellige middag om bij te praten en
gezellig samen te komen.
- Inloop
Elke werkdag in de foyer een kopje koffie
drinken, praatje maken, krantje lezen.
- Eten bij de Alkenhorst
Samen koken en eten. Het kook deel is niet
verplicht het op eten wel.

De belangrijkste veranderingen:
Continuing:
Reserveren is noodzakelijk. Dit kan via:
- Bingo op 24 november
<info@dealkenhorst.nl> en 072-303 00 90.
Opgeven is nodig om teleurstelling te voor- Bewaar altijd minimaal anderhalve meter
komen. Met een maximum van vijftien per- afstand. Draag een mondkapje voor uw en
sonen gaat de bingo door. Daarom is vooraf onze veiligheid
opgeven handig want vol is vol. Het is van Wat doen wij?
14:00 tot 16:00 uur en de kosten zijn € 3,50 - Wij doen een gezondheidscheck
voor 1 plankje en € 5,50 voor 2.
- Wij maken extra schoon
- Klaar Mee - Loop Mee
- Bij binnenkomst staan er desinfectiemidElke maandagochtend, dinsdagavond en delen en papieren handdoekjes.
zaterdagochtend bent u weer van harte wel- - In elke ruimte staan schoonmaak middekom om te komen wandelen met wandel- len.
groep Klaar Mee - Loop Mee. Opgeven is - Wij ventileren elke ruimte na gebruik
handig (info@klaar-mee-loop-mee.nl).
minimaal vijftien minuten.
- Taallessen
- De airco staat uit vanwege coronal beMaandag t/m donderdag zijn er verschillen- smettingsgevaar.
de taallessen op wisselende tijden afhankelijk van de taal en het niveau. Voor meer
Floortje Jacobs
informatie kijk op: <Taalisvooriedereen.nl>
- Huiskamer-wijkcentrum-de-alkenhorst
25
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Op de Driemaster
zijn we gestart met
unitonderwijs
We laten de jaargroepen zoals ze
waren los. De kinderen zitten in
een unit:
UNIT
UNIT

UNIT
of UNIT

Alle kinderen in deze units zijn ingedeeld
in een ‘stamgroep’.
Deze groep is de basis van waaruit de
kinderen dagelijks uitwaaieren naar hun
reken, taal of IPC lessen. Deze lessen
krijgen ze van een leerkracht wiens specialiteit bijvoorbeeld ‘rekenen’ is en dus alle
kinderen in de unit rekeninstructie geeft. De
stamgroep is de basis, de instructies krijgen
ze van verschillende leerkrachten. Ook is er
een ruimte waar kinderen zelfstandig
werken en een stilteruimte, waar de
kinderen werken onder toezicht van een
onderwijsassistent aan hun opdrachten of
weektaak.
Door deze flexibele organisatievorm kan er
nog beter worden afgestemd op het niveau
van ieder kind. Dit is positief voor hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Zij krijgen meer
mogelijkheden om samen te werken met
verschillende groepen. Kinderen met een
sterke behoefte aan rust en concentratie hebben de mogelijkheid om in de stilteruimte te
werken. Waar volwassenen flexibele werkplekken en kantoortuinen ervaren als
achteruitgang, ervaren kinderen het tegenovergestelde. Leren in één lokaal, waar diverse instructies worden gegeven, terwijl zij
zelfstandig werken, helpt niet in hun concentratie. Zij kunnen nu kiezen voor ruimte
zonder ‘leer-ruis’.

Iedere dag start het kind in de stamgroep,
eet en drinkt daar en sluit daar de dag af,
met de eigen stamgroep-leerkracht. Alle
kinderen hebben een eigen rooster met daarop de instructiemomenten bij de diverse
leerkrachten in de unit en de momenten dat
ze zelfstandig werken. Iedere unit heeft een
onderwijs assistent die meedraait in dit concept en toezicht houdt bij de zelfstandig
werk ruimtes. De leerkrachten hebben een
aantal ‘coach-kinderen’. Kinderen die ze
nauwlettend volgen in hun algehele ontwikkeling. Er is veelvuldig overleg tussen alle
leerkrachten van de unit, waarin het
uitsluitend over de kinderen gaat. Zij zijn
tevens het aanspreekpunt voor de ouders.
Nieuwsgierig?
Maak een afspraak:
<b.boerlage@saks.nl>
Bianca Boerlage
Schoolleider De Driemaster

Nieuws van Pius X
Filmclub
Wegens de Covid-19 kan de filmgroep
voorlopig niet bij elkaar komen. Met z'n
allen zullen we geduld moeten betrachten, met de wetenschap dat er een einde
aan deze lastige situatie komt.
Nu zoeken we de activiteiten meer in en
om het huis, zoals het maken van een wandeling, het lezen van een goed boek.
U kunt een bezoekje brengen aan het kapelletje in de Pius X, waar u een kaarsje kunt
opsteken en een boek kunt lenen uit de Pius
Librije die u ziet bij binnenkomen aan uw
linkerhand. Ik zou willen sluiten met de
tekst die staat op de vlag bij de Vrijheidskerk:
Houd moed, Heb lief.
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Yvonne de Weerdt
Namens de filmgroep Pius X
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Nieuws van
Bij de Bron
De tijden zijn op dit moment moeilijk en
onzeker. Ook u ziet misschien op tegen
de koude en donkere dagen van het eind
van het jaar.
Ook als wijkcentrum moeten we helaas
verschillende activiteiten stilleggen. Toch
willen we er zoveel mogelijk voor u zijn!
Hebt u boodschappen nodig of zomaar behoefte aan een gesprekje? Bel gerust even!
En kom gerust even langs voor een bakje
koffie en een praatje.
Ook verzorgen we elke donderdag afhaalmaaltijden: een gezonde maaltijd plus toetje
voor 4 euro. Geef u op bij Ineke.
Hou onze website in de gaten voor de nieuwe ontwikkelingen!
Hartelijke groet en tot ziens bij u thuis of
Bij de Bron!
Jan (06-15954135)
Ineke (06-40395017)
Ineke van Dalfsen

Nieuws van de
Blauwe Boom
Wie de laatste persconferentie van 3 november 2020 heeft gevolgd weet het al:
komende 2 weken gaan ook de buurthuizen dicht. Zo ook dus ons activiteitencentrum de Blauwe Boom. Deze maatregel
geldt voorlopig tot 19 november.
Afgelopen maanden was er aanzienlijk minder ‘leven’ te bespeuren in de Blauwe
Boom maar de ‘Kidsclub’, ‘Djembegroep’
en ‘Teken- en schilderclub’ hebben toch
gezellig hun wekelijkse activiteiten doorgezet. Nu zijn ze genoodzaakt om tijdelijk te
stoppen.
Laten wij hopen dat de genomen corona
maatregelen een positief effect zullen hebben en dat binnenkort de deuren van ons
buurtcentrum weer open zullen gaan!
Zoals gezegd, de Blauwe Boom gaat tijdelijk dicht maar wij zijn bereikbaar via de
mail
<info@blauweboom.nl>
of
<secretaris@blauweboom.nl> of telefoon.
Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
Teresa van de Loo
06 27977480
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Inzamelactie
doppen
Wij zijn een inzamelpunt begonnen voor
plastic en metalen doppen, vrijwel alle
soorten doppen zijn welkom. Deze zijn
veelal te herkennen aan een driehoekje
met een nummer.
Denk daarbij vooral aan flessen of melkpakken, maar ook aan wasmiddel/was ver
zachter. Ook deksels van margarine, chinees afhaaleten, chips, kattensnoepjes (hard
plastic) zijn welkom.

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

Metalen bierfles doppen, of wijnfles draaidoppen, deksels van groenten/conserven
potten zijn ook van harte welkom.
Met de opbrengst worden assistentiehonden
opgeleid voor mensen die geen of weinig
vergoeding krijgen van instanties. Het is
een landelijke actie voor opleiding van een
assistentiehond, samen met zijn baasje, die
zijn hulp nodig heeft.
Kijk voor meer informatie op
<www.bultersmekke.nl>
De doppen kunnen worden ingeleverd
op Honthorstlaan 11, in de voortuin staan
enkele containers voor de inzameling. Aanbellen is niet nodig, de bakken worden regelmatig geleegd.

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
30

Wel graag schoon en verpakt in plastic zakken aanleveren.
Bedankt voor uw hulp, vraag ook eventueel
op school, werk of sportclub om zoveel
mogelijk doppen te verzamelen.
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Kees Botter

MS collecteweek gaat
van start!
16 t/m 21 november 2020

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de
jaarlijkse collecteweek plaats van het Nationaal MS Fonds. Nog meer dan voorheen zet het fonds dit jaar in op manieren
van collecteren die online kunnen. Uiteraard heeft dit alles te maken met het coronavirus. Toch hopen we natuurlijk dat
de huis aan huis-collecte ook gelopen kan
worden.
Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS collecte
ziet er dit jaar anders uit. Collecteren mag
van de overheid, maar het is niet vanzelfsprekend dat onze collectanten allemaal
langs de deur gaan. Daarom biedt het Nationaal MS Fonds andere manieren van collecteren aan haar collectanten. Collectanten
kunnen een donatieflyer met een QR-code
door brievenbussen in hun omgeving doen.
Ook is het mogelijk om online te collecteren
met een digitale collectebus en met mobiel

collecteren. Ook bieden wij online challenges aan op Instagram en Facebook! Meer
informatie hierover staat op onze website:
www.nationaalmsfonds.nl
Over het Nationaal MS Fonds
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een
beter leven voor mensen met MS. Het
fonds initieert en financiert innovatief wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelmethoden én naar een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS.
MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Nationaal MS Fonds. Met
de opbrengst van de collecte wordt onder
andere onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor
mensen met MS gefinancierd. Dit onderzoek mag niet stil komen te liggen, MS
staat immers ook niet stil. Helpt u mee?
Steun ons met een donatie!
www.nationaalmsfonds.nl
Rekening: NL 23 RABO 0336 2728 30

Leontine Heisen
(010) 591 98 39

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 €
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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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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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