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Beste buurtbewoners van De Hoef
‘Geestmolen’
Geen Algemene Leden Vergadering
Na de persbijeenkomst van premier Rutte
op donderdag 12 maart; in verband met het
COVID-19 (corona) virus heeft het bestuur
besloten de Algemene (Leden) Vergadering
van dinsdagavond 17 maart tot nader order
uit te stellen. Het besluit volgde de maatregelen genomen in Nederland en bescherming van kwetsbare groepen.
Per e-mail, telefoon en bezoek werden de
leden hiervan op de hoogte gesteld. Formeel moet uiterlijk zes maanden na afsluiting van het kalenderjaar het bestuur in een
jaarverslag verantwoording afleggen aan
haar leden in een algemene vergadering. De

statuten voorzien niet in de mogelijkheid
dat er geen algemene vergadering uitgeschreven kan worden. Het bestuur besloot
daarom via De Geestmolen een (verkort)
jaarverslag te plaatsen zoals jaarlijks gepubliceerd wordt.
Dan hebben we in ieder geval de leden formeel op de hoogte gebracht en voldaan aan
de verplichting om verantwoording af te
leggen. Het bestuur zal tijdelijk aftreden en
herverkiezing van bestuursleden en benoeming van de kascommissie op zich nemen.
Geen 25 jarig Jubileum viering van De
Geestmolen dit jaar
Ook is het corona virus verantwoordelijk
voor het moeten uitstellen van deze vierin-

In het archief van De Geestmolen vond ik deze foto van het eerste bestuur in 1995. Op de
voorste rij van rechts naar links: Tom Bozelie (voorzitter), Koos Smith en Jan Louter. Op
de laatste rij Jan Schumer (penningmeester), Margit de Jong (secretaris) en Martien de
Bruijn.
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gen op 13 en 14 juni 2020. De eigenlijke
jubileum datum van het Buurtoverleg/-blad
was vrijdag 24 april 2020, maar in de hoop
op mooier weer werd dit opgeschoven naar
twee maanden later. Voorlopig houden we
het op jubileumvieringen in juni 2021.
Het bestuur, versterkt door Renate Heijstra
heeft al een jaar lang vergaderd om dit feest
te organiseren. In De Geestmolen van februari heeft u de groots opgezette twee dagen lange viering kunnen lezen. Penningmeester Rens Kleverlaan maakte na elke
vergadering een gedetailleerde begroting op
met kosten oplopend tot € 2500. Gelukkig
werd op de jaarlijkse bijeenkomst van de
Regiegroepen van Alkmaar in het stadhuis
op 26 februari een flinke reserve verdeeld
onder maximaal tien projecten. We mochten een ‘pitch’ van twee minuten maken om
ons project toe te lichten en kregen de €
2500 toegewezen.
We mogen zelfs dit bedrag naar 2021 doorschuiven en hebben dan volgend jaar de
plannen, de contacten en het geld klaar voor
een groots feest.
Huis van de wijk De Alkenhorst
Alleenheerser het corona virus heeft tijdens
de lockdown vanaf maart, het sociale leven
platgelegd, dus ook de vele activiteiten in
De Alkenhorst. Er is niet veel gedaan de
laatste weken behalve dan schoonmaken en
schilderen en wat klanten gebeld. Intussen
mag mogelijk De Alkenhorst als culturele
instelling voor maximaal 30 personen vanaf
1 juni op afspraak weer open.
Natuurlijk met de beperkingen en de richtlijnen van het RIVM. Plexiglas schermen
zijn opgehangen, handgel, mondkapjes,
rubber handschoenen, vochtige doekjes en
speciale schoonmaakmiddelen aangeschaft.
Vrijwilligers geïnstrueerd.

Sterkte
De avond en de morgen,
De dagen en de nacht,
Zij houden ons geborgen
Vervullen ons met kracht.
De morgen meldt uw
liefde
In licht dat ons verwarmt
Om anderen te dienen
Die eenzaam zijn en arm.

De dag wekt tot
vertrouwen,
Zij geeft ons moed en tijd
Een wereld op te bouwen
Vol van gerechtigheid
Veel sterkte,
namens de filmgroep Pius X,
Yvonne de Weerdt

Allen sterkte gewenst in deze moeilijke
tijden, blijf gezond en zorg voor elkaar
Martien de Bruijn
<voorzitter@geestmolen.nl>
Mei 2020
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Overleg locatie
containers
Inmiddels is ook in onze buurt
‘omgekeerd’ afval inzamelen ingevoerd.
Het Buurtoverleg heeft in een zienswijze
een wijzigingsvoorstel ingediend voor de
locatie van PMD containers aan de
Bloemaertlaan bedoeld voor de flats aan
het Lievens-, Porcellis- en Weenixhof.
Op 9 oktober 2019 heeft de gemeente aangegeven dat er nog geen besluit genomen
is over de zienswijze van 22 juli 2019 met
betrekking tot de locatie van de PMD
(Plastic, Metaal, Drankenkartons) vuilcontainers langs de Bloemaertlaan. Na vier
maanden heeft het Buurtoverleg de gemeente gevraagd wanneer er een definitief
besluit genomen gaat worden.
Omgekeerd inzamelen
Alle bewoners zijn inmiddels uitgebreid
geïnformeerd over omgekeerd inzamelen
dat vanaf begin mei in de hele buurt ingevoerd is. Bewoners van grondgebonden
woningen moeten de grijze rolcontainer
voortaan voor PMD gebruiken en hebben
een pas gekregen voor de toegewezen ondergrondse containers voor Restafval.
Voor de flatbewoners komen er aparte
PMD containers voor gescheiden afval.
Restafval gaat naar de gewone ondergrondse containers.
Overleg
Het Buurtoverleg heeft verzocht de PMD
containers voor flatbewoners naast de al
aanwezige vuilcontainers te plaatsen en
niet in de groenstroken van de Bloemaertlaan. Op 12 maart 2020, vlak voor de Lock
-down, heeft overleg plaatsgevonden met
een brede delegatie van de gemeente bestaande uit de gebiedsconsulent en drie
medewerkers van Stadswerk072.
Gesproken is over de procedure en informatieverstrekking naar de bewoners. Alleen voor de beoogde PMD containers
6

langs de Bloemaertlaan was op 22 januari
2020 grondonderzoek gedaan, waarna er
paaltjes en verkeersborden geplaats zijn om
de containers aldaar te plaatsen. Ook is ter
sprake gekomen dat er nog geen formele
publicaties geweest is over de PMD locaties
waartegen bezwaar aangetekend kon worden.
Goed gesprek
De gemeente gaf aan dat men wellicht wat
voortvarend te werk was gegaan en heeft op
verzoek van het Buurtoverleg de twee locaties even ‘on hold’ gezet voor nader onderzoek naar de alternatieve locaties die het
Buurtoverleg voorgedragen had. Wat betreft
publicatie gaf men aan dat achteraf publiceren ook gewoon kan. De aanleg of verplaatsing van een container kost ongeveer €
2.000,-. De reden dat de alternatieve locaties afgewezen zijn was de aanwezigheid
van een hogedruk gasleiding nabij de aanwezige containers en gewijzigde wetgeving.
Volgens de nieuwe normen moet men minimaal 1,5 meter van de hogedrukleiding vandaan blijven. De kosten voor het verplaatsen van een hogedruk leiding bedraagt
€ 25.000,- of meer.

De conclusie: ‘PMD bijplaatsen waarschijnlijk
niet toegestaan in verband met hogedrukleiding
gas aan de Bloemaertlaan.’

Vervolg
De geplande afzinking van het betonnen
containeromhulsel is on-hold gezet en de
paaltjes en verkeersborden zijn verwijderd.
Afgesproken is dat de gemeente nogmaals
onderzoek doet naar de locatie zoals ge-

Mei 2020

noemd in de zienswijze of een alternatieve
locatie. Het Buurtoverleg is gevraagd onderzoek te doen bij omwonenden of er nog
andere oplossingen zijn en of de bewoners,
gezien de hogedrukleiding, toch geen bezwaar hebben tegen de aangewezen locaties. In het laatste geval zou het alleen nog
over het opofferen van een groenstrook
gaan waar de container en tegelpad gepland
zijn.
Onderzoek
Alleen de direct omwonenden van de geplande PMD containerlocaties zijn benaderd. Hieruit zijn naast de al eerder aangedragen locaties een aantal alternatieven
naar voren gekomen. Zoals het plaatsen van
de PMD container op de kopse kant van het
Weenixhof wat een goed alternatief kan
zijn mits de bewoners die hier op uitkijken
hier geen bezwaar tegen hebben. Ook hebben enkele bewoners het idee geopperd de
huidige papiercontainer aan de Bloemaertlaan voor PMD afval te gaan gebruiken

voor de flats zodat er geen extra containers
geplaatst hoeven worden. De gemeente doet
momenteel onderzoek naar de haalbaarheid
van alle aangedragen alternatieve locaties
inclusief een eventueel kostenplaatje.
Wordt vervolgd.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.n>
MOLENWIEKJE

Landelijk zijn er verschillende
koren.
Het Alkmaarse Esperantokoor
MALVO (kaasjeskruid)
treedt op in binnen- en buitenland.
(Ook voor uw afdeling)
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Inl. tel. 072-5332344.
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Verrassende wending
‘De Bloemaert’
De geplande inloopavond op 30 januari
2020 over bouwplan ‘De Bloemaert’
werd twee dagen van te voren geannuleerd. De projectontwikkelaar wilde eerst
‘instemming van de gemeente over een
aangepast plan’ voordat verder gesproken kon worden over de zienswijzen.
Op 28 januari werden de omwonenden van
het bouwplan ‘De Bloemaert’ op de locatie
van voormalig ‘Rooker terrein’ en het
Buurtoverleg geïnformeerd over het niet
doorgaan van de geplande bijeenkomst van
30 januari. Als reden werd aangegeven dat
vanuit vof Horizonontwikkeling (samenwerking Timpaan en Bot Bouw) gericht
overleg gevoerd werd met de gemeente
Alkmaar over de gerezen situatie aan het
Claeszpad.
Men wilde dit proces niet forceren door
eerst met de directe buren om de tafel te
gaan zitten.
Wijziging bouwplan
Horizonontwikkeling gaf aan bekend te zijn
met de zienswijze van de directe buren en
de stedenbouwkundige en welstandseisen
van de gemeente. Het bouwplan zou
‘aangepast’ worden, zonder dat verder op
de details van volume en aantal woningen
ingegaan werd. ‘Het zou niet goed zijn om
met betrokkenen te praten over een mogelijk aangepast plan terwijl dit stedenbouwkundig en welstandelijk niet omarmd zou
kunnen worden door de gemeente.’
Geduld
Men wilde eerst met de betrokken ambtenaren van de gemeente Alkmaar de studie
afronden naar een ontwikkeling die mag
rekenen op draagvlak van alle betrokkenen.
‘Dit is geen eenvoudige opgave en vergt
veel tijd en energie maar we hebben de
handdoek nog niet in de ring gegooid. Wij
vragen dus nog enig geduld.’
8

Overeenstemming
Eind februari werd aangegeven dat met het
ambtelijk apparaat overeenstemming was
bereikt en dat het aangepaste ontwerp op 10
maart 2020 voorgelegd zou worden aan de
omwonenden. Aangegeven werd dat hierbij
een grote waarde aan de mening van de
omwonenden gehecht wordt.
Aangepast ontwerp
Net als de direct omwonenden was ook het
Buurtoverleg zeer benieuwd naar het aangepast ontwerp. Zouden er meer woningen
komen met een groter volume, gegeven de
woningbehoefte en om het financieel nog
haalbaar te maken? Zou er een ‘blinde
wand’ komen om tegemoet te komen aan
de zienswijzen? De verrassing was dan ook
groot toen het aangepaste ontwerp gepresenteerd werd. Niet meer maar minder woningen. Vijf grondgebonden woningen tegenover het Claeszpad zijn geschrapt om
tegemoet te komen aan de privacy en het
uitzicht van de bewoners aldaar.
Wijzigingen
Door het schrappen van vijf woningen is er
ruimte voor ‘parkeren in het groen’ en voor
tuintjes met een schuurtje waarmee het wonen verplaatst wordt naar de begane grond.
Vanuit de welstandscommissie werd aangegeven dat de uitgangspunten van het vorig
ontwerp belangrijk waren. De L vorm en de
gevel zijn identiek aan het oude plan zij het
dat de ramen op de begane grond niet meer
tot aan de grond doorgetrokken worden. Er
komt een haag of heuveltje bij het
Claeszpad om koplamplicht van parkerende
auto’s tegen te gaan en circa 15 lagere bomen als compensatie voor de kap van een
grote boom. Er komen warmtepompen omdat niet duidelijk is of en zo ja wanneer het
warmtenet in De Hoef aangelegd gaat worden.
Eisen en wensen
Er wordt voldaan aan de parkeernorm en
energieneutraal bouwen. Er komt meer
ruimte voor groen op het terrein. De afspraak blijft staan dat er géén extra woon-
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laag mogelijk is vanwege de tegenover
gelegen molen. De kopgevel richting
Claeszpad
kan
indien
gewenst
‘blind’ (zonder ramen) en beplant worden
met groen. De parkeerplaatsen zullen binnen de VVE uitgegeven worden. Tevreden
omwonenden en nakomen van gewekte
verwachtingen is bij dit plan belangrijker
dan winst.
Vervolgstappen
Horizonontwikkeling gaf aan te hopen dat
het gewijzigde plan kan rekenen op steun
vanuit de omwonenden en dat er geen bezwaren meer zouden zijn. De opkomst voor
de inloop was groot en de plannen werden
enthousiast ontvangen. De zienswijzen op
het eerdere plan zijn beantwoordt en het
nieuwe ontwerpbestemmingsplan is vanaf
zes mei voor zes weken ter inzage gelegd
voor reacties (www.ruimtelijkeplannen.nl).
De reacties zullen beantwoord worden

waarna het plan ter vaststelling voorgelegd
wordt aan de Raad. Vervolgens zal de omgevingsvergunning gepubliceerd worden
waarna nog zes weken de tijd is om beroep
aan te tekenen.
Verkoop
Als alles afgerond is en er geen vertragingen zijn zouden in september de woningen
in de verkoop kunnen. De zes appartementen vallen in de sociale koop en zouden als
ze nu verkocht zouden worden ongeveer
239 duizend euro kosten. De tien vrije sector koopwoningen hebben een richtlijn van
380 tot 400 duizend euro. Alles onder voorbehoud natuurlijk. De bouw duurt circa een
jaar en in het najaar zou eventueel al gestart
kunnen worden.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.n>

Indicatie van het bouwplan. (copyright: VOF Horizon ontwikkeling)
Mei 2020
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Nieuwbouw
Ruysdaelkade
Al enige jaren wacht in de voormalige
Nissangarage aan de Ruysdaelkade 40 43, een te realiseren woningbouw project.
In De Geestmolen van februari 2020, blz
9, schreven we hier al eerder over. Momenteel is dit leegstaande pand tijdelijk
omgezet in de Kunstgarage, want hier
zullen de komende jaren tientallen appartementen met parkeergarage en een
huisartsenpraktijk worden gebouwd.
De eerste wijkinloop was op 19 december
2018 om omwonenden te informeren over
de bouwplannen. Deze bestonden toen uit
achtenveertig appartementen inclusief ondergelegen parkeergarage en een gezondheidscentrum met onder andere huisartsen
en apotheker.
Tijdens de tweede wijkinloop avond op 3
maart 2020 - kenbaar gemaakt in een uitnodiging uit de Stadskrant van 26 februari
2020 - bleken de plannen te zijn gewijzigd
in negen appartementen extra (totaal zevenenvijftig stuks) met een onderkomen voor
huisartsenpraktijk Bergerhoef. Deze laatste
komt nu op de begane grond tegen de randweg aan, maar is aanzienlijk kleiner in
vloeroppervlakte dan in 2018. Of er dan nu
nog genoeg ruimte over blijft voor een gezondheidscentrum inclusief een apotheker
valt - buiten de huisartsenpraktijk om - nog
te bezien. Het bouwproject zit momenteel
qua bestemmingsplan in een wijzigingsfase
van Bedrijf, naar Wonen.

Hoogte en uiterlijk
Qua volume is het gebouw hetzelfde gebleven maar op details kan nog worden aangepast. Tegen de randweg aan volgen inclusief de huisartsenpraktijk op de begane
grond, totaal zes bouwlagen als hoogste
punt. Naar de Hobbemalaan toe loop het
complex geleidelijk af naar minimaal drie
woonlagen. Het geheel heeft qua vorm wat
weg van een uit zijn voegen gegroeide letter ‘U’, met de openkant naar de Pieter
Breughelstraat toe. Omwonenden kunnen
meedenken over de invulling van het parkje
rondom het appartementen complex, waarvoor opgave bij de gemeente nodig is.
Verdeling vloeroppervlakten
28 sociale koopwoningen met een vloeroppervlakte van 45 - 75 m2.
19 vrije koopwoningen met een vloeroppervlakte van 75 - 100 m2.
9 vrije koopwoningen met een vloeroppervlakte van 100 - 125 m2.
1 vrije koopwoning met een vloeroppervlakte van 125 m2 & op.
57 koop appartementen in totaal boven een
half verdiepte parkeergarage.
Voorlopige planning
Start verkoop
: september 2020
Sloop bestaande garage : eind 2020
Realisatie nieuwbouw : begin 2021
Oplevering woongebouw: medio 2022
Bouw Partners
Bouwer/projectontwikkelaar: Vinkbouw
Architecten: DVUA/Alkmaar (De Vries
Urban Architecture)
Makelaar: Leygraaf Makelaars/Alkmaar

Mei 2020

Susanna E. Kropf

11

12

Mei 2020

(Wegens de coronacrisis kon de geplande Algemene Leden Vergadering op
17 maart niet plaatsvinden)

Jaarverslag 2019
Jaarverslag voorzitter
Taken van de voorzitter
Behalve het voorzitten van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen is de taak van de voorzitter om contacten te onderhouden met organisaties
buiten ons Buurtoverleg:
- Een paar keer per jaar komen de voorzitters van de wijken in Alkmaar West bij
elkaar vaak in aanwezigheid van gebiedsconsulent Jos Sinnige. Wij kunnen veel
van elkaar leren.
- Bewoners in de wijk aanmoedigen tot nieuwe initiatieven om de saamhorigheid
van de wijk te bevorderen. Deze groep bestaat uit dezelfde voorzitters als het voorzittersoverleg West. Voorbeeld in onze wijk: subsidie voor onze Nieuwjaars receptie. Iedere bewoner uit Alkmaar kan van deze Bewoners Initiatief subsidie aanvraag gebruik maken.
Ons 25 jarig jubileum
De voorbereidingen voor het 25-jarige bestaan van Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ met Buurtblad waren afgelopen jaar al in volle gang. Officieel werd
het Buurtoverleg opgericht op 24 april 1995. Omdat in april niet op mooi weer gerekend kan worden heeft het bestuur besloten om de vieringen later te laten plaatsvinden op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2020. Er wordt aan gewerkt om de watermolen - waarnaar we vernoemd zijn - rond die tijd in feesttooi te laten zetten.
- Zaterdagmorgen zouden we beginnen met een voetbaltoernooi op het trapveldje
bij de Moreelse straat, georganiseerd door Straatgeluid, voor de kinderen van onze
wijk en onze naaste buren.
In de middag wilden we een treintje door de wijk laten rijden om aandacht te
besteden aan de geschiedenis van onze buurt gevolgd door een boottocht over de
Hoevervaart door de Egmondermeerpolder met ontvangst in een zorgboerderij.
- Zondagmiddag was gepland te beginnen we met een 'dweilorkest' door de wijk
gevolgd door een receptie in de Alkenhorst met een goochelaar en een Ierse band.
Tijdens de receptie zou in een doorlopende diashow de geschiedenis van de wijk
getoond worden. Vanwege de lockdown is het feest verzet naar juni 2021.
Rabo Club Support
De gedachte achter Rabo Club Support is dat leden van de Rabobank inspraak
krijgen in de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Onze bank stelt
hiervoor een aanzienlijk bedrag beschikbaar. Dit bedrag mogen de leden van de
bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Dit doen zij door
stemmen uit te brengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer
stemmen, des te hoger de bijdrage voor de vereniging of stichting!
Mei 2020
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In 2019 is onder de naam Clubkas campagne € 194 opgehaald voor ons Buurtoverleg. In tegenstelling tot afgelopen jaar gaan we pas in de zomer van 2020 van
start met Rabo Club Support in plaats van in het voorjaar. Alle verenigingen en
stichtingen die klant zijn bij de bank ontvangen dus in de zomer een uitnodiging om
in te schrijven. De finale vindt in oktober plaats. In het augustusnummer van de
Geestmolen meer hierover.
Verslag Financiën
Jaarverslag 2019: Netto resultaat van € 994,27 (begroot € 383,50); Bruto resultaat
van € 1.787,15.
Begroting 2020: Dit jaar is een bruto negatief saldo van € 1.406,50 begroot. Het
jaarverslag en de begroting zijn door het bestuur en de kascommissie goedgekeurd.
De viering van het 25 jarig jubileum is vanwege COVID-19 geannuleerd. Er is instemming vanuit de gemeente de toegekende subsidie door te schuiven naar volgend jaar indien er geen mogelijkheid is het jubileum dit jaar te vieren.
Kascommissie: De heren Jan Louter en Willem Nachbar hebben de stukken beoordeeld en de jaarrekening en de begroting goedgekeurd nadat de penningmeester alle vragen naar tevredenheid beantwoord had.
Alleen de leden kunnen tijdens de eerstvolgende algemene vergadering het bestuur decharge verlenen over 2019, de begroting formeel goedkeuren en uit hun
midden een nieuwe kascommissie kiezen. Het bestuur heeft besloten de huidige
situatie aan te houden totdat het bijeenroepen van een algemene vergadering
weer mogelijk is.
Contributie 2021: Het bestuur stelt voor de contributie over 2021 ongewijzigd vast
te stellen op € 7,50.
Verzoek contributiebetaling/digitale uitnodiging ALV: De penningmeester geeft
aan blij te zijn dat steeds meer leden zich aanmelden het contributieverzoek en de
uitnodiging voor de Algemene Vergadering per e-mail te willen ontvangen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar de penningmeester.
Clubkas campagne: Het bestuur wil een ieder die op het Buurtoverleg gestemd
heeft bedanken. Mede door die inzet is € 193,62 subsidie opgehaald voor het 25
jarig jubileum.
Voortgang werk-/projectgroepen
Werkgroep Feestmolen
Een vaste werkgroeptrekker en extra leden zijn welkom om de werkgroep te ondersteunen. Ook dit jaar is de verzorging van hapjes bij de nieuwjaarsreceptie goed
verlopen. Wegens bezettingsgebrek is in 2019 geen medewerking verleend aan de
buitenspeeldag en nationale molen- en monumentendag.
Werkgroep Public Relations
Deze werkgroep (redactie) bestaat al vele jaren in dezelfde samenstelling en verzorgt viermaal per jaar de uitgave van buurtblad De Geestmolen in een oplage van
1190 stuks en werft nieuwe leden/adverteerders. Nieuw adverteerders in 2019 waren: Joga Lisa Dekker, Fysio West en Pedicure Sol.
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Werkgroep Verkeer & Veiligheid
Ontkoppeling: De beschadigde granulaatdrains in de Bloemaertlaan en de Terborchlaan zijn vervangen door permeoblokken. De versleten granudrain aan de
Honthortslaanflats zijn vervangen door minder slechte granudrain die vrijgekomen
is bij plaatsing van de permeoblokken.
Kruispunt Judith Leysterstraat – van Ostadelaan: Door verhoging schijnen koplampen van auto’s vanuit de Judith Leysterstraat verblindend op verkeer vanuit de
Bloemaertlaan. Dit probleem is (tevergeefs) geëscaleerd via de gebiedsconsulent.
Deze geeft aan dat de gemeente verder geen acties wil ondernemen.
Nieuwe asfaltering Aert de Gelderlaan en Van Ostadelaan: De nieuwe asfaltering werkt als een spiegel bij regen en nat weer. Dit probleem is (tevergeefs) geëscaleerd via wijkconsulent. Deze geeft aan dat de gemeente verder geen acties wil
ondernemen.
Fietspad Claeszpad: De anti fietssluis is gehandhaafd en er zijn extra hekken geplaatst. Toch wordt er gefietst/gebrommerd via de fietssluis bij de Bloemaertlaan.
Het Heem: Het Heem past niet in een kinderrijke omgeving.
De politiek heeft
besloten te onderzoeken of een nieuwe opvanglocatie als oplossing mogelijk is’.
Medio maart 2020 wordt dit teruggekoppeld.
Verblijfshuis Willem Kalfstraat 160: Er is veel overlast van Het Heem en de sociale huurwoningen aan de Willem Kalfstraat. Een vergunning voor het verblijfshuis
voor cliënten van De Brug is in december 2019 uiteindelijk niet verleend, mede
vanwege de protesten uit de buurt. Per 1 maart 2020 is de huur beëindigd.
Werkgroep Speelvoorzieningen
Er zijn geen mededelingen over de speeltoestellen en speelveldjes.
Werkgroep Bedrijven & Wonen
De Bloemaert (ex-Rooker): Het eerste plan in vier tot zes bouwlagen stuitte op
veel verzet waarna het plan is aangepast naar vijftien grondgebonden woningen en
zes appartementen in drie bouwlagen in de typologie van de achtergelegen woningen van De Hoef XL. Op 1 april was de eerste inloop die veel positiever ontvangen
is maar ook hier zijn bezwaren ingediend vanwege vermindering van privacy en
uitzicht.
Omgekeerd inzamelen: Begin 2020 zal ook in onze wijk omgekeerd ingezameld
ingevoerd gaan worden. Het Buurtoverleg heeft een zienswijze ingediend tegen 2
locaties voor nieuwe vuilcontainers aan de Bloemaertlaan. Het Buurtoverleg ziet
deze het liefste geplaatst naast de huidige vuilcontainers op de kopse kanten van
de zijwegen in plaats van in de aanwezige groenstroken.
Werkgroep Groen
Groen rond het trapveldje Moreelsestraat/Willem Begastraat
Het trapveldje zelf is nog steeds immens populair, mijn dank daarom aan een aantal wijkbewoners die regelmatig het vuil rond het veld opruimen of de kinderen er
op wijzen dit zelf te doen. De schade van de laatste Nieuwjaars brand is nog
steeds zichtbaar
Onkruid
Er groeit nog steeds te veel gras en onkruid op stoepen en in de hoeken van straten. Stadswerk heeft aangegeven dat ook dit voor hen een doorn in het oog is. Er
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is al geëxperimenteerd met branden en borstelen maar zoals te zien is nog zonder
permanent afdoende resultaat.
Boomverlies
Stormen hebben ook in 2019 veel schade te weeg gebracht onder de bomen in en
net buiten het Geestmolengebied. De meeste bomen worden jammer genoeg niet
vervangen.
Het groen in de wijk
Het groen in de hele wijk oogt alleen maar beter ieder jaar. De na de regenwater
ontkoppeling nieuw aangeplante bomen zien er gezond uit. Het wachten is elk jaar
op de bloemenzee in de verhoogde perken langs de Honthorstlaan. De wilde bloemen in de wadi's zijn veelal verdwenen en het ziet er vaak onverzorgd uit. Regelmatig maaien of het planten van bloemen (zoals in De Hoef ZO) zou een oplossing zijn. In het algemeen wordt het gemeentelijk groen goed bij gehouden.
Martien de Bruijn
John Does
Renate Heijstra
Rens Kleverlaan
Susanna Kropf
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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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Gasopslag Bergermeer & Taqa
Het Alkmaars Nieuwsblad van 4 maart
meldt dat de Gasopslag Bergermeer momenteel wordt onderbenut. Zodoende wil
Taqa deze opslag van gas efficiënter gebruiken/uitbreiden, als ‘back-up’ energie
tijdens de energie transitie’, dus als reserve
bron met verhoging van de reservoirdruk
van 133 naar 150 bar. Omdat verbouwing
van de opslag installaties niet nodig is zou
er
geen
risico
op
bevingen/
bodembewegingen zijn. In 2018 diende
Taqa al een aanvraag in waarover op 18
maart een inloopbijeenkomst werd gehouden in Schoorl.
Bloemaertlaan
Op 10 maart 2020 werd hopelijk de vijfde
en tevens de laatste buurtinloop gehouden
door Botbouw over bouwplan ‘De Bloemaert’ in Muziekcentrum Tjarda aan de De
Vliegerstraat. De avond werd hoofdzakelijk
bezocht door bewoners van het Claeszpad.
Als toekomstige bewoners met uitzicht op
het bouwproject hadden ze bezwaar gemaakt tegen de door dezelfde bouwer eerder gemaakte belofte van een vrij uitzicht
vanuit hun bestaande huizen. Het gewijzigde bouwplan van nu nog tien resterende
grondgebonden (koop)woningen en zes
(sociale koop)appartementen werd goed
ontvangen. Met een nieuwe ontsluiting
richting het Claeszpad wordt het uitzicht
van daaruit verbeterd, mede omdat er vijf
parkeerplaatsen minder nodig zullen zijn
dus blijft er meer ruimte beschikbaar dan in
het vorige bouwplan, ook voor het bomenplan. Na de zomer zullen de woningen hopelijk in de verkoop gaan. Als het corona
virus niet tegenwerkt volgt in het najaar van
2020 sloop van het al jaren leegstaande ex
Rooker pand en zou daarna met de nieuwbouw gestart kunnen worden. Voor dit kleine aantal woningen is doortrekking van de
Stadsverwarming (HVC) geen urgentie. De

bouwpartners zijn Botbouw/Timpaan en de
architect is Leeuwenkamp. Zie ook blz 8.
Blanckerhofweg
Met een Overheid.nl e-mail van 21 maart
werd een omgevingsvergunning verleend
voor huisnummer 34. Het gaat om de wijziging van Wonen, naar Maatschappelijk met
Woonaanduiding.
Buurtagenda
Deze rubriek hebben we in deze uitgave
helaas niet kunnen opnemen. Tijdens de
(versoepelende) coronavirus lockdown is
het ons onbekend òf en zo ja, welke wijk
evenementen er uiteindelijk wel zullen
plaatsvinden.
Willem Buytewechstraat
In februari 2020 vernam de redactie van De
Geestmolen van Activiteiten- en Bijbelcentrum ‘Bij de Bron’ dat de kerk die maand
vijftig jaar bestond. Omdat dit feit te laat
was voor de reeds verschenen De Geestmolen van februari, volgt een terugblik misschien later.
Corona weetjes
- Op 1 april 2020 maakte NPO I Radio bekend dat voor het Noord West Ziekenhuis/
Alkmaar een oproep werd gedaan aan vrijwillige chauffeurs om na vermoeiende
werkzaamheden aan corona patiënten door
verplegend personeel, deze ‘s nachts naar
huis te brengen per auto. De oproep werd
een daverend succes en moest door het te
royale aanbod worden gestopt.
- Nadat de corona virus uitbraak in februari
op stoom kwam was er wereldwijd een giga
gebrek aan mondkapjes. Sinds eind april is
er nu ook een lokale producent van mondkapjes met een productielijn in Alkmaar:
Afpro (Lucht) Filtertechniek BV, Berenkoog 67, Alkmaar. Hopelijk wordt de
plaatselijke markt nu ook eens bediend zo-
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Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Anne Bruggeman tel. 072-512 10 06

De Vliegerstraat 3
1816KD Alkmaar
Tel: 072-515 00 00
info@pofa.nl, www.pofa.nl
Psychosomatische fysiotherapie:
Ontspanningstherapie
Ademtherapie, Psycho-educatie
Algemene fysiotherapie
Haptotherapie
Manuele therapie
(in samenwerking met
fysiotherapie Elisabeth)
Oefengroepen:
Ontspanningstherapie
Slaaptraining, Time Out
Big Move
22

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

Specialisaties: Kaaktherapie
Kinderfysiotherapie, Manueeltherapie
Mimetherapie, Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie, Dry needling
Oefengroepen: COPD - Diabetes - Parkinson- Dikke maatjes - Obesitas
Fysiotherapie Elisabeth verzorgt sinds
november 2011 de manueel therapie bij
de Pofa. Mario Faro, beëdigd manueel
therapeut, is vanuit fysiotherapie Elisabeth op donderdag aanwezig in de Pofa.
Mei 2020

Jan de Heemstraat
- De parkeersituatie door NW ziekenhuis
personeel lijkt verbeterd. Onbekend is of dit
aan het NWZ beleid ligt of aan het thuiswerkende personeel tijdens de corona virus
lockdown.
- Het eind 2019 aangereden/gesneuvelde
jonge boompje voor huisnummer 7 werd
ondertussen glansrijk vervangen door een

dat winkeliers geen ‘nee’ meer behoeven te
verkopen, waarmee de lokale economie wel
wat extra stimulering kan gebruiken.
Aert de Gelderlaan
Op 21 maart werd een fietser bij het oversteken van de kruising met de N9/Martin
Luther Kingweg, geschept. De fietser is
zwaar gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Het verkeer werd omgeleid door De
Hoef.
Jan van Goyenstraat
In een overheid.nl e-mail van 3 april worden ter hoogte van huisnummer 250 parkeerplaatsen aangewezen voor het opladen
van elektrische auto’s.
Groen-gemeentelijke teams
- Op 18 en 25 maart dunden respectievelijk
Gemeentelijke - en Regio Groen teams het
groen
uit
rond
het
Weenixhof/
Terborchlaan.
- Op 6 april werd met een bosmaaier het
onkruid tussen de klinkertrottoirs rond het
Weenixhof, verwijderd.
- Op 21 april gezien aan de oostkant van de
Terborchlaan een vierkoppig schoffelend
Regio Groen team.
- Op 28 en 29 april werden de randen van
de groenstroken/wadi’s tussen de Bloemaertlaan en de spoorsloot door een Stadswerk medewerker met een bosmaaier aangepakt en prikte Regio Groen vuilnis van
de straat.

reeds bloeiende opvolger. Met veel dank
aan de gemeente.
- Rond de in 2019 al toegezegde gemeentelijke beslissing over het verdwijnen van de
Nachtopvang in Het Heem is ons niets bekend.
- Eind februari 2020 werden twee
(aangekondigde) bomen gekapt bij huisnummer 10. De bomen stonden pal aan het
trottoir, dus in het zicht. Twee opvolgers
zullen er dan ook niet misstaan.

Winkelcentrum De Hoef
- Bij een hoge temperatuur van tien graden
en veel stormen in februari stonden de
boompjes tegenover de ingang van Albert
Heijn al in bloei.
- Sinds enige tijd is aan de winkel ook toegevoegd: Cameraland Academie, Willem
Buytewechstraat 27. Hier worden fotocursussen gegeven.
- Op 18 april 2020 was het weer raak, bij
Cameraland binnen vijf jaar de derde ramkraak. Met een rode gestolen VW Caddy
kwamen de dieven niet verder dan het rolhek. Het lijkt erop dat het aantal stalen palen voor het winkelpand intussen verhoogd/
geïntensifieerd werd.
23
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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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- Gedurende de corona lockdown zijn bloemisterij Groot in Groen en het Alkmaarse
bedrijf Hail Europe een samenwerkingsverband aangegaan. In ieder aan huis bezorgd bloemenboeket wordt een zeepje
toegevoegd. De uitbreng van bezorgboeketten is gestegen van veertig naar tweehonderd boeketten per dag.
- Wegens corona reden zijn bij Albert Heijn
de koffietafel en de proeverijen gestopt en
- blijft apotheek Alphega op zaterdag tijdelijk gesloten
Hoevervaart
Rond begin 2020 werden tussen de Terborchlaan en de N9 in, twee permanente
houten draaistoelen aangebracht langs het
westelijke wandelpad van de Hoevervaart.
Al naar gelang de stand van de zon kunnen

de stoelen naar alle kanten heen gedraaid
worden en geeft dit een gratis vakantie gevoel.
Honthorstlaan
- Na de barbarij van de oud-/nieuw jaarsvieringen 2019/20 werd in februari een
nieuwe wip geplaatst. Met weer veel dank
aan de gemeente.

- Op 19 en 20 maart - enige dagen na het
begin van de corona lockdown - was er
tegen de avond behoorlijk wat geluid in en
rond deze laan. Victoria Plaza Fitness liet
met een geluidswagen inclusief een sirene,
flink van zich horen met stimulerende fitness muziek om flatbewoners op hun galerijen in beweging te krijgen.
Huurdersvereniging Onder de Vleugels
- Nadat voorzitter Ben Wouters onlangs

aftrad, was een deel van het bestuur hem
rond de jaarwisseling al voorgegaan. Intussen wordt een nieuw bestuur geformeerd.
- In juni bestaan aanleunwoningen De Merel en De Zwaluw vijf en twintig jaar.
JOL Hoefplan
De Stadskrant Alkmaar van week 13 (eind
maart 2020) en de JOL website maken bekend dat van 3 t/m 14 augustus in de Egmonderhout weer de jaarlijkse activiteiten
in de zomervakantie zullen plaatsvinden
voor
de
basisschooljeugd.
Info:
<info@jolhoefplan.nl> De Stichting Vakantiebesteding Alkmaar/SVA is de overkoepeling voor de JOL. We gaan ervan uit
dat de geplande activiteiten wel zullen
doorgaan.
Willem Kalfstraat
Vanaf de tweede helft van april werden de
balkons van de studentenflats aan de oostkant bedekt wegens schilder- en andere
gevel onderhoudswerkzaamheden.
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Judith Leysterstraat
Voor de nieuwbouw van basisschool Campus De Hoef werd eind februari 2020 begonnen met de sloop van het oude schoolgebouw Nicolaas Beets, het gymlokaal en
kinderopvang Skoa. In april was de klus
geklaard en werd opgeleverd als een klein
parkje. Nu kan er gebouwd worden.
Jan Mostaerthof
Vanaf februari landden de achtendertig
woonstudio’s aan de noordkant van de Cornelis Buysstraat/Van Oostsanenkade, voor
een gemixte doelgroep van achttien tot achtentwintig jaar. Eén voor één werden de houten stapel studio’s door een hoge kraan op
zijn plaats gehesen en sinds maart werden
alle achtendertig éénpersoons jongeren woningen ingenomen door nieuwe bewoners.

Nationale Buitenspeeldag
Na de lange corona lockdown zullen schoolgaande kinderen snakken naar deze nationale speeldag op woensdagmiddag 10 juni,
dus extra kunnen waarderen. Hopelijk krijgen ouders van obs kinderen in De Hoef de
gelegenheid om deze middag te organiseren
in hun buurten.
Nieuwe Omgevingswet
Wegens de coronacrisis heeft het kabinet
deze geplande nieuwe wetgeving voor zich
uit moeten schuiven. De bedoeling is om de
oude Crisis- en herstelwet uit 2010 (van ná
de bankencrisis uit 2008) onderdeel te laten
worden van een nieuwe Omgevingswet.
Daardoor kunnen bouwprocedures - nog

steeds - een korter verloop hebben in de
besluitvorming/ beroepsfase.
Ondergrondse vuilniscontainers
- Op 12 maart had ons bestuur bij gebiedsconsulent Jos Sinnige een onderhoud
met Stadswerk072 over de plaatsing van
aanvullende vuilniscontainers in de wijk.
Hieraan voorafgaande ontvingen we verschillende reacties van buurtbewoners met

het verzoek om de nieuwe containers zoveel
mogelijk te plaatsen naast rééds bestaande
containers. De publicatie van de diverse
locaties was nog niet gedaan, dus waren
deze voor omwonenden nog onduidelijk.
Een reden van de gemeente om niet aan alle
verzoeken te kunnen voldoen is een aanwezige hoge druk leiding in de Bloemaertlaan,
waar ander en een half meter vandaan gebleven moet worden. De gemeente zou toch
nog bekijken of locaties alsnog gecombineerd kunnen worden met bestaande containers en het Geestmolen bestuur neemt nog
contact op met reagerende bewoners. Zie
ook blz. 6.
- Een Overheid.nl e-mail van 30 april meldt
dat een aanvraag omgevingsvergunning
werd ingediend voor het plaatsen van een
omvangrijk aantal van twintig ondergrondse
containers bij Jan van Eyckstraat 3, voor die
paar straten aldaar. Inmiddels staat er één
container.
Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid
De Stadskrant Alkmaar van 26 februari
maakt op bladzijde 6 bekend dat er onder
zes duizend bewoners uit Alkmaar een on-
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derzoek gedaan werd over de Leefbaarheid
en Veiligheid in de gemeente. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research.
Deelnemers kunnen zich voor toekomstige
onderzoeken opgeven via:
<https://www.alkmaar.nl/113041Alkmaarpanel.html>
Paaskunstroute
In de Alkmaarsche Courant van 10 april
riep kunstenaar Esther Koeman op om tijdens de afgelopen Paasdagen de eigen kunst
in de voortuin of achter de ramen te plaatsen. Zo ontstond er - tijdens de corona lock
down - een route van bijzondere objecten in
de wijk(en).
Rabo ClubSupport
Na de Clubkas Campagne uit het voorjaar
van 2019, gaat in 2020 deze actie - ten gunste van verenigingen/stichtingen - verder

complex/huisartsenpraktijk neer, Radio/TV
NH met filmcamera en verslaggeefster.
Voor TV kijkers kwamen ze een beeld
schetsen van de tijdelijke galerie de Kunstgarage.
Schelfhoutlaan
Een bewoonster hier annuleerde op 11
maart 2020 haar Resto van Harte maaltijd
in de Brasserie van De Vleugels, wegens
het corona virus besmettingsrisico. Als
éénmalige serviceverlening kwam Resto
van Harte de maaltijd naar de overkant van
de straat, dus aan huis, aanreiken.

Stroomstoring
Zondag 19 april 2020 vond een stroomstoring plaats in De Hoef - waar het korte tijd
aarde donker was - maar ook in andere wijken in Alkmaar. Liander kampte met een
onbekende nachtelijke storing die slechts
tien minuten duurde.
onder de naam Rabo Club Support. Behalve
de naam wordt ook het tijdschip veranderd,
met de finale in oktober. In mei worden de
uitnodigingen verstuurd.
Rubenslaan
Begin april werden vanaf een onbemand
stalletje op de oprit van een bungalow, gratis spullen aangeboden. Dit verschijnsel
komt meer voor nadat Koningsdag vrijmarkten werden afgelast.
Ruysdaelkade
Op woensdagmiddag 4 maart streek bij de
Kunstgarage (lege Nissan garage) als voorloper van het toekomstige appartementen-

Terborchlaan
In 2019 werden voor huisnummer 65 op het
brede trottoir vier grote iepen omgezaagd.
De kap locaties werden in 2020 inmiddels
betegeld - dus minder bomen in De Hoef en schreeuwen zodoende vier kale plekken
om boomcompensatie.
Trein ontregeling
Regiopagina 15 van het Noord Hollands
Dagblad meldt dat op 20 maart een trein
met passagiers richting Alkmaar, op de
hoogte van De Hoef moest stoppen omdat
vandalen een winkelwagentje op de spoorbaan hadden geplaatst. De machinist kon
een aanrijding niet voorkomen zodat de
brandweer het winkelwagentje onder de
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Verandering
begint bij jezelf
2020 zou het jaar worden waarin SKOA
en Kiddies met de duurzame relatie die
zij vorig jaar zijn aangegaan, de verdieping in wilden gaan. Samen met partners
als Hart op Groen en Stadswerk072 werden sterke projecten opgestart om te laten zien dat iedereen, dus ook de kinderopvang, voor verandering kan zorgen. De
motivatie komt vanuit een oprechte overtuiging om bewuste keuzes te maken om
zo tot een stevige basis te komen die toekomstbestendig is.
Door de noodgedwongen sluiting van de
kinderopvang zijn deze projecten nu onderbroken, maar zeker niet stopgezet. Nu de
heropening van de scholen en de kinderopvang zo dichtbij zijn, is er alweer overleg
geweest met Hart op Groen om samen na te
denken hoe ze de projecten kunnen vertalen
naar het hopelijk ‘voorlopige normaal’. Het
gaat om projecten zoals het afvalproject, de
toekomststoel en de uitwerking van de sociaal maatschappelijke doelen van de VN, die
voor kinderen door Anne-Marie Rakhorst
vertaald zijn naar de ’17 doelen die je
deelt’.
“Natuurlijk is een goede opvang van de
kinderen het allerbelangrijkste, maar hoe je
dat doet, daar in kun je juist in deze tijd hele
bewuste keuzes in maken. Wij kiezen ervoor om niet alleen een plek te creëren waar
kinderen zich thuis voelen, maar ook om de
kinderen bewust te maken van de wereld
om hen heen. Misschien nu nog wel meer
dan vóór 16 maart.” zegt Ernst ten Broek,
directeur en bestuurder van SKOA, waar
Kiddies onderdeel van is.
Voor SKOA en Kiddies is die wereld om je
heen niet alleen de natuur, het is ook de
omgeving waarin je je beweegt als organisatie. Een mooi voorbeeld daarvan is de 24uurs noodopvang tijdens deze coronacrisis.

Deze opvang wordt gecoördineerd door de
gemeente die graag wilde dat SKOA de
organisatie op zich nam. Op haar beurt is
SKOA binnen haar Alkmaarse netwerk een
samenwerking aangegaan met Restaurant
Smaak en Hotel Stad en Land. De één verzorgt de warme maaltijden, de ander levert
het linnengoed voor de bedden.
Op dit moment wordt er door SKOA en
Kiddies intensief overlegd met de gemeente
en de scholen om er met elkaar klaar voor te
zijn als de kinderopvang op 11 mei weer
open mag. De aandacht ligt niet alleen op
de praktische invulling, maar ook op de
emotionele kant.
“Wij werken met kinderen, het is voor ons
ondenkbaar dat we die benaderen als pakketjes die je bij de deur neerzet. Wij zorgen
voor een manier waarmee we alle gezondheids- en veiligheidsmaatregelen waarborgen, maar waar ook aandacht is voor een
warme overdracht” zegt Michelle van Nieuwenhoven, directeur Kiddies. Meer informatie: <www.skoa.nl>
en <www.kiddies.nl>
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Energie op
de Nicolaas Beets
Ik ga heel eerlijk zijn…
Begin dit jaar deed ik nog een beetje lacherig over het coronavirus. Waar een
paar mensen om mij heen zich al serieus
afvroegen hoe dat rare virus uit China
ons leven zou beïnvloeden, dacht ik dat
het zo’n vaart allemaal niet zou lopen.
Dat zit een beetje in mijn karakter. Ik
maak me niet zo snel druk om zulke zaken. Vaak komt dat goed van pas, maar
wat heb ik in dit geval ongelijk gekregen.
Toen het allemaal ook serieuzer in Nederland werd, besloten we alvast wat hygiënemaatregelen in de school te nemen. En – zo
adviseerde mijn conciërge – “laten we alvast wat extra handdoekjes en wc-papier
inslaan. Straks hebben we het hard nodig en
is het niet meer te betalen”. Zo gezegd, zo
gedaan. Mijn conciërge kreeg de taak om
extra te bestellen en in mijn administratie
zag ik de order langskomen. Vrijdagmiddag, vlak voordat het weekend begon,
kwam er een pallet binnen. Ik had nog nooit
zoveel wc-papier en handdoekjes bij elkaar
gezien. Met een grote lach hebben we
maandagochtend met een paar kinderen
alles opgeborgen. Een soort van saamhorigheid voelde je toen al.

goed is doorgekomen, werden er nu 7 stappen tegelijk gezet. ICT systemen, vakdoelen, onderwijs op afstand. Niemand had nog
ervaring met deze materie, maar met elkaar
hebben we de schouders eronder gezet. De
energie was voelbaar. Natuurlijk verliep
niet alles perfect, maar samen met ouders
en kinderen hebben we er het beste van
gemaakt. En daar ben ik trots op.
Op het moment dat ik dit schrijf is het bijna
11 mei en gaan de scholen weer gedeeltelijk
open. Opnieuw wordt van de school gevraagd om een andere organisatie neer te
zetten dan normaal. En opnieuw zijn we
daar met elkaar in geslaagd. Het is allemaal
nog lang niet zoals we het zouden willen,
maar het feit dat we een eerste stap zetten
en de kinderen weer in het gebouw gaan
zien, maakt dat je voelt dat er een lijn omhoog gaat. En ook dat geeft ons weer energie.
Ikzelf kan niet wachten tot het 11 mei is en
we de kinderen weer mogen begroeten. En
één voordeel… wc-papier en handdoekjes
hebben we voorlopig genoeg.

Vlak daarna kwam de mededeling dat de
scholen moesten sluiten. Pas toen dreunde
de serieusheid van het virus écht tot me
door. De scholen dicht…. Dat is iets waar
je niet aan denkt. Scholen zijn altijd open,
net als ziekenhuizen. Maar het was toch
echt zo. En zo zaten we maandagochtend
met het team in de aula om plannen te maken.
Op momenten van crisis zie je vaak de ware aard van personen. En wat was het mooi
om te zien wat er in de school gebeurde.
Waar het in onderwijsland soms tijden
duurt voordat een verandering helemaal
32
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Jubbe de Groot
Directeur Nicolaas Beets

Nieuws vanuit
Hoeverstaete
Van De Vleugels naar Hoeverstaete
Zoals u in De Geestmolen van februari
heeft kunnen lezen hebben we gezamenlijk
de vlag van Hoeverstaete gehesen. Die
nieuwe naam omvat de gebouwen De Vleugels, De Alkenhorst, De Merel en De Zwaluw en symboliseert de vernieuwing van
een verzorgingshuis naar een actieve woonen leefgemeenschap.
Start Pilot
De huurdersvereniging, De Zorgcirkel, Habion en AdCase hebben de handen ineengeslagen en zijn per 1 januari 2020 een experiment gestart. Het doel van dit experiment
is om te onderzoeken hoe we met verschillende partijen en bewoners het zo kunnen
organiseren dat Hoeverstaete voor alle bewoners een fijne plek wordt: een thuis waar
je met elkaar goed oud kunt worden. Niet
alleen als iemand gezond en vitaal is, maar
ook als er problemen ontstaan en de gezondheid onverhoopt achteruit gaat.
Samen hebben we het afgelopen jaar hard
gewerkt om Hoeverstaete om te bouwen tot
een actieve woon- en leefgemeenschap.
Mede door de activiteitengroep en huurdersvereniging werden er dagelijks vele
activiteiten voor en door bewoners georganiseerd. Een plek waar je eigenlijk tijd te
kort komt! Daarbij betrekken we u ook
graag als wijkbewoner en doen we dit in
goed overleg met het Huis van de Wijk de
Alkenhorst.

viteitengroep heeft echter niet stil gezeten;
er is onder andere een boodschappenservice
opgezet, telefooncirkels zijn gestart, bloemen zijn uitgedeeld en vele andere tips zijn
gedeeld.
Zodra de richtlijnen over het coronavirus
het toelaten bent u natuurlijk als wijkbewoner ook weer van harte welkom in
Hoeverstaete!
De Thuiszorg van De Zorgcirkel en de
fysiotherapie zijn gewoon bereikbaar

In de Brasserie
We hebben de Brasserie nieuw leven in
geblazen samen met Uschi Rönnau van het
Buffettenpaleis, zodat het ook in de toekomst een ruimte blijft waar eten, ontmoeting, contact en gezelligheid centraal staan.
U bent, als de omstandigheden het weer
toelaten, van harte welkom voor een kop
koffie, een gezellig praatje of een warme
maaltijd. Deze maaltijd kan nu ook al bij u
thuis bezorgd worden, gewoon even het
Buffettenpaleis bellen: 072 5340834
U kunt hier ook terecht voor het vieren van
uw verjaardag. Hier hebben we diverse arrangementen voor.
De pedicure en kapper
Met ingang van maandag 11 mei staan de
pedicure Jeanny Wouters en kapster Jolanda
Escabache, die al veel klanten uit de wijk
hebben, ook weer graag voor u klaar!
Aanspreekpunt
Tijdens het experiment ben ik een centraal
aanspreekpunt. Ik zal tot 1 juli 2021 in appartement 4 D ‘kantoor’ houden. In de komende periode ben ik in ieder geval op
maandagochtend, dinsdag- en donderdagmiddag aanwezig en te bereiken op tel: 06
86 81 92 99. Heeft u vragen, suggesties of
wilt u wellicht ook actief worden in Hoeverstaete? Fijn als u dit laat weten!

Helaas heeft het bestuur van de huurdersvereniging recent haar bestuurstaken neergelegd. We zijn intern op zoek naar nieuwe
leden voor de vereniging. We vinden het
van groot belang dat de vertegenwoordiging
van bewoners van Hoeverstaete goed georganiseerd is in de vorm van één aanspreekpunt en dat is de huurdersvereniging.
Op dit moment staan de groepsactiviteiten
even stil vanwege het coronavirus. De actiMei 2020

Astrid Admiraal
Kwartiermaker Hoeverstaete
<a.admiraal@adcase.nl>
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Bijdrage vanuit
de Vrijheidskerk
HOUD MOED! Het coronavirus slaagt
erin ons allemaal onzeker te maken. Wat
staat ons nog te wachten? Raak ik zelf
besmet of raakt het een van mijn dierbaren? Houd ik mijn baan? Houd ik überhaupt mijn hoofd boven water? Hoe zal
het verdergaan met die ‘anderhalvemeter-samenleving’, met dat ‘nieuwe
normaal’? Zal het ons lukken om dit allemaal vol te houden, ook in onze eigen
buurt?

Nee, het valt soms niet mee om de moed
erin te houden. Gelukkig weten we elkaar
ook te vinden en letten we wat meer op elkaar (in de goede zin van het woord). Samen staan we sterk. Daarom geef ik hier
aan, dat ik er als één van uw ‘buurt pastors’ (dominee van de Vrijheidskerk aan de
Hobbemalaan) óók voor u en voor jullie
ben. Wilt u uw verhaal kwijt of wil je je
hart luchten of gewoon even tegen mij aanpraten? Bel dan even of stuur een bericht. Je
hoeft hiervoor niet gelovig te zijn. Gewoon
een gesprek van mens tot mens kan opluchten. Ook jullie, kinderen en jongeren, kunnen gerust contact zoeken. Misschien kan ik
je ergens mee helpen. En het hoeft echt niet
alleen over het virus te gaan… Wat op de
ramen van de kerk met grote letters geschreven staat, roep ik u en jullie allemaal
hier ook toe: ‘Buurtgenoten, houd moed!’

www.gradavanwelzen.nl

Gespecialiseerd in huidverbeteringen:
Shiatsu Kosmetiek
Anti Ageing behandelingen
Acné d.m.v. iClear
Couperose (rode adertjes) verwijderen
Verwijderen steelwratjes
Micro – Dermabrasie
Dermaroller
Wij doen ook:
Epileren
Ontharen dmv Harsen of Suikeren
Verven wimpers / wenkbrauwen
div. Gezichtsbehandelingen
make-up

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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Nielspeter Jans
Tel.nr. 06-23348266 of 072-5157625;
E-mailadres:< jansponne@hetnet.nl>

Nieuws van
de Blauwe Boom
Zoals al eerder aangekondigd blijft ons
activiteitencentrum voorlopig dicht vanwege de maatregelen met betrekking tot
het corona. Alle activiteiten zijn gestopt
tot nader bericht.
Afgelopen tijd, is er, ondanks de beperkingen, veel gebeurd in de Blauwe Boom. De
grote ruimte is mooi geschilderd en daarna
grondig schoongemaakt. Dat is gedaan door
professionele werkers; het ziet er fris en
netjes uit. Wij mogen erg blij zijn en dankbaar aan de Woonwaard, die de renovatie
voor zijn rekening nam, waarvoor onze
grote dank!
Ook een grote dank aan een kleine groep
BB-vrijwilligers die ondanks de coronadreiging verschillende dagen hard gewerkt
heeft om alles te faciliteren. Op ‘gepaste
afstand’ van elkaar zijn andere nodige klussen gedaan (zoals de oude lampen weghalen
en de nieuwe ophangen, alle kasten, tafels
en stoelen verplaatsen en weer terugzetten).
Het is ons gelukt om nieuwe stoelen aan te
schaffen voor de grote ruimte, die zijn inmiddels aangeleverd. Wij zijn benieuwd
naar de nieuwe uitstraling van het geheel.
Spannend!

Blijf gezond en houdt de geest sterk en
hoopvol!
Mede namens het bestuur van de Blauwe
Boom Vereniging,
Teresa van de Loo

Bevrijdingsdag met
Resto van Harte
Dinsdag 5 mei organiseerde Resto van
Harte in samenwerking met vrijwilligers van De Alkenhorst en De Vleugels een soep met een broodje voor de
bewoners van De Vleugels, De Merel,
De Zwaluw en De Alkenhorst.
De pompoensoep en de verse broodjes
van maalderij De Engel werden zeer
gewaardeerd onder de bewoners.

Voorlopig worden wij uitgedaagd door het
coronavirus- tijd om dat geduldig te doorstaan. Hoe bizar, onvoorstelbaar, moeilijk,
voor sommigen zwaar en dramatisch? Het
vraagt van ons veel aanpassing in de hoop
gezond te blijven. Wij zijn anders gaan leven en werken, anders gaan omgaan met
elkaar, zoekend naar alternatieven, nieuwe
balans in ons leven en vrije tijd invulling.
Wij blijven hopen dat het goed komt. Dat
de moeilijke ervaringen van deze tijd ons
niet vervreemden van elkaar maar eerder
dichter bij elkaar brengen. Wij wachten op
het moment om onze deuren weer te openen
met frisse moed.
Mei 2020
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Wil je met plezier je autorijbewijs halen?
Meld je aan voor een gratis proefles!
Nu de eerste 10 rijlessen voor
250 euro

Rijschool Woltheus
Van Ostadelaan 282
1816 JH Alkmaar
Tel: 072-512 54 34
Fax 072-511 20 70
Website: www.rijschoolwoltheus.nl

Telefoon: 06-474 801 65
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E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
Veilig Thuis NHN (meldpunt kindermishandeling en huislijk geweld): tel. 0800-2000
Alarm/Ambulance: als elke seconde telt: 112
Voor zaken zonder zwaailicht: tel. 564 44 44.
Art. 1 Bureau: tel. 515 44 00.
Aphega apotheek De Hoef: Van Ostadelaan
248, tel. 514 30 60 , <info@apotheekdehoef.nl>
Regionale Spoed Apotheek: tel. 567 30 00
Hertog Albrechtweg 5A, Alkmaar-Noord
Blijf van m’n lijf/Oranjehuis:
tel. 562 51 25. <alkmaar@blijfgroep>
Brandweer: als elke seconde telt, alarmnummer: 112. Zaken zonder spoed tel. 567 50 10
Burgernet: tel: 14 072, <burgernet@alkmaar.nl
Buslichting: W.C. De Hoef: zo. t/m vr. voor
18.00`uur , brievenbus bij De Vleugels: idem.
Buurtfiets De Hoef: Reserveren, Marcel v/d
Ploeg, tel. 06-199 455 88
Dierenambulance Noord-Kennermerland:
tel. 06-224 952 96, 515 00 85
De Vleugels: <www.devleugels.nl> tel: 088-559
16 00, e-mail <klantenservice@zorgcirkel.com>,
grote letter boeken, ma. 14.00-15.30 uur
Grof huisvuil: afhalen: tel. 548 94 44,
afvalbrengplaats Kitmanstraat 26, di. t/m vr.
08.00-16.00, za. 10.00-16.00 uur
Het Heem: dnoDoen, Jan de Heemstraat 7,
tel. 514 29 86, Klachten: 072-514 29 80
<info@dnodoen.nl> <www.dnodoen.nl>
Hospice: Blankerhofweg 13, tel: 514 23 00
Huisartsenpost Alkmaar: tel. 518 06 18, Hertog Albrechtweg 5A. Spoedgevallen buiten openingstijden tel. 518 06 18, <info@honk.nl>
Kerken in De Hoef: Apostolisch Genootschap,
Picassolaan 20, tel. 512 49 66. Gereformeerde
Gemeente Bij de Bron: W. Buytewechstraat 2,
tel. 072-512 91 95. Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen, Jan de Heemstraat 10, tel. 520 10 10. Wijkkerk Pius X, Hobbemalaan 125, tel. 511 70 12. Vrijheidskerk,
Hobbemalaan 2a, tel. 511 09 36 (beheerder).
Christelijk Gereformeerde kerk. Honkpad 2, tel.
515 41 98, Surinaamse Moskee, Mesdaglaan

194. tel: 511 44 55.
Max Mobiel: reserveren rit: 06-193 496 21
Stichting De Bemiddelingskamer
tel. 06-243 681 53
<info@debemiddelingskamer.nl>
Natuurinstituut: info: 072-520 18 85
<info@natuurinstituut.nl> Egmonderhout
<www.natuurinstituut.nl>
Openbaar vervoer: tel. 0900 92 92
Politie: Mallegatsplein 2, tel. 0900-88 44,
Wijkagent: Bert Been, spreekuur Honthorstlaan
436, di. 14.00-14.30, tel. 0900-8844
<Bert.Been@politie.nl>
Postkantoor: (boekhandel Bruna): ma. t/m wo.
8.45-18.00, do. t/m vr. 8.45-19.00, za. 8.4518.00, tel. 512 18 24.
Respijthuis: V.d. Veldelaan 972, tel: 512 66 65
Scholen: De Driemaster, G. Metsulaan 36, tel:
512 10 06. An-Nasr, Tooroplaan 1, tel: 520 03
01. Nicolaas Beets, J. Leysterstraat 4, tel: 511 17
94.
Seksueel geweld: (UMC Utrecht) 0800-0188
SOS/Sensoor NW: telefonische hulpdienst: tel.
0900-0767., <info@sensoor.nl>
Speeltuin De Hoef: Mesdaglaan 178,
tel: 515 13 37
Stadhuis: Langestraat 97. tel: 14072
Stadsbeheer: Centraal meldpunt (grof vuil) tel.
548 94 44, ma. t/m vr. 8.00-16.00.
Stadskantoor: Mallegatsplein 10, tel. 14072,
ma. t/m vr. 9.00-16.30, don. 18.30-20.00 (met en
zonder afspraak). <post@alkmaar.nl>
Starlet: Prikdienst: donderdag van 8 tot 8.45
uur. De Vleugels
VvE Hoefplan V: <HoefplanV@hetnet.nl>
Voorzitter: Nel Bijl, Beheerder: Peter Snoeck
tel. 515 47 86, 06-12 65 28 60
Wijksteunpunt: Huis v.d. Wijk De Alkenhorst,
Schelfhoutlaan 4, tel: 303 00 90, Reserveringen:
Tel: 072-303 00 90, <info@dealkenhorst.nl>
Website: <www.dealkenhorst.nl>
- Evean Thuiszorg: 0900-9897
- WonenPlus: Schelfhoutlaan 4, tel: 512 27 11
E-mail: <info@wonenplusalkmaar.nl>
Gebiedsbeheerder: info over openbare buitenruimtes: bellen naar het Klant Contact Centrum
(KCC) tel. 14 072 of de gebiedsconsulent
Gebiedsconsulent: Jos Sinnige, Honthorstlaan
436, spreekuur donderdag 9.00-10.00 uur.
tel. 14072, 06-524 933 96
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Lidmaatschap

Projectgroepleden

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

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

Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262
John Does, Bloemaertlaan 162
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Rens Kleverlaan, Bloemaertlaan 182
Susanna E. Kropf, Weenixhof 47
• De Feestmolen
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
• Public Relations
Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262
John Does, Bloemaertlaan 162
Susanna Kropf, Weenixhof 47
• Webmaster
Piet Aay, Willem Hedastraat 95
<webmaster@geestmolen.nl>

Verspreidingsgebied

Bloemaertlaan, Cornelis Begastraat, Hoeverpad, Honthorstlaan, Jan de Heemstraat,
Leonard Bramerstraat, Lievenshof, Moreelsestraat, Porcellishof, Résidence Hoevervaart,
Schelfhoutlaan, Terborchhof, Terborchlaan, Tethart Haagstraat, De Vliegerstraat, Weenixhof, Weissenbruchstraat, Willem Hedastraat, Willem Kalfstraat, De Alkenhorst, Bosschaertpad, Claeszpad, Van der Astpad, Saverystraat.

Ja, ik word lid van de vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Naam:_________________________________________________________________

Adres:_________________________________________________________________
Postcode:__________________Plaats_______________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Datum en Handtekening:_________________________________________________
Ieder jaar ontvangt u een betalingsverzoek, directe betaling: NL93 RABO 0376 4995 16

Inleveren lidmaatschapstrookje: Bloemaertlaan 182, penningmeester@geestmolen.nl
(op aanmelding als lid is ons privacy beleid van toepassing)
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