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Beste buurtbewoners van De Hoef
‘Geestmolen’
Besteding € 2500 jubileumgeld
Tijdens de Algemene Ledenvergadering
online van 23 maart werd besloten de jubileum subsidie van € 2500 te besteden aan
zitbanken in de wijk. We dachten hier aan
de drie speeltuintjes in ons werkgebied of
langs de Hoevervaart. Aangenomen dat de
omringende bewoners dat zullen goedkeuren. Recentelijk werd de buitenruimte van
het winkelcentrum alcoholvrij gebied. Daklozen zouden dan mogelijk op zoek kunnen
gaan naar andere plekken. Aan de andere
kant zal de nachtopvang van Het Heem
verhuizen naar de Helderseweg, de gemeenteraad beslist hierover komende maanden. Voorlopig zullen we daarom een aantal maanden moeten wachten met het bestellen van de banken. Op de drie banken
komt een plaquette waarop aangegeven
wordt dat de banken ter gelegenheid van
ons afgelaste 25 jarig jubileum neergezet
werden. We nodigen intussen alle wijkbewoners uit om een locatie voor de banken
aan te reiken.
WBTR
Vanaf 1 juli 2021 geldt voor alle verenigingen de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR). Deze wet stelt
eisen aan besturen en dus ook aan bestuursleden. Een belangrijk element is de uitgebreide persoonlijke, hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden als er iets niet op
orde is. De statuten van Buurtoverleg De
Hoef ‘Geestmolen’ voldoen aan de voorschriften.
Buitenkaft
Zoals u ziet heeft De Geestmolen een andere buitenkaft met gewijzigde adverteerders.
In het verleden werd de kaft gesponsord
door één sponsor. Nu dus door vier spon4

sors: Printerette, Winkel Centrum De Hoef,
Kiddies en DVA makelaars. De adverteerders zijn blij met de mogelijkheid hun advertentie in kleuren te plaatsen. Wij zijn hen
dankbaar voor hun vaak jarenlange steun.
Buurtfiets De Hoef
Op 28 juli 2021 werd dan eindelijk de eerste
tocht gemaakt met de in 2019 uit China
geïmporteerde buurtfiets met dakje voor
twee medereizigers. Het voertuig kan behalve voor tochten, tegelijk ook als reclame
doeleinden worden gebruikt om bekendheid
te geven aan acties uit de buurt. Voorlopig
rijdt de buurtfiets op elke woensdagmiddag,
vanaf De Alkenhorst of de bezoekersingang
van De Vleugels. Reserveringen tussen
10.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 072
-303 00 90 van De Alkenhorst. De ritten
zijn gratis. Gezocht wordt naar vrijwilligers,
aanmelden bij de coördinator Adriaan van
der Steur <avandersteur@hetnet.nl>.
Rabo ClubSupport
Het magazine Rabo & Co, uitgave zomer
2021, meldt op blz. 35 dat voor deze jaarlijkse campagne ter ondersteuning van verenigingen en clubs, deze zich vanaf eind
augustus kunnen inschrijven. In oktober
vindt de stemronde plaats. We vragen alle
Rabobankleden ook een stem uit te brengen
op Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’.
Bij voorbaat onze dank.
Gebiedsconsulent
Op basis van een e-mail van 19 juli 2021
zal de huidige gebiedsconsulent-West, Jos
Sinnige, in de toekomst die functie verlaten
voor die van gebiedsregisseur. Zijn opvolger zal worden Marielle Kiel die momenteel
wordt ingewerkt.
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Martien de Bruijn
<voorzitter@geestmolen.nl>

Bouwplan
‘De Bloemaert’
Alle woningen zijn verkocht en de bouw
schiet al goed op. Naar verwachting kunnen de woningen in de zomer van 2022
opgeleverd worden.
Verkoop
Tussen 8 en 19 april 2021 kon men zich
inschrijven voor een woning, daarna kon
men zich alleen nog opgeven als reserve
kandidaat. De inschrijving is gesloten en de
tien eengezinswoningen en zes appartementen zijn inmiddels verkocht.
Duurzaam
De woningen zijn goed geïsoleerd, voorzien
van een warmtepomp met bodembron en
voorzien van zonnepanelen die op het dak
geplaatst worden. Hiermee worden de woningen niet alleen gasloos maar ook toekomstbestendig en voldoen ze uiteraard aan
de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale
Gebouwen).
Bouw
De bouw is in april 2021 gestart met het
bouwrijp maken van het terrein. In juni
2021 zijn de leidingen voor de warmtepompen (bodembron) aangebracht.
Besloten is niet te heien maar de funderingspalen te boren. om overlast voor de

omwonenden zoveel mogelijk te beperken
Deze zijn in juli 2021 aangebracht. Naar
verwachting zullen de eerste huizen in de
zomer van 2022 opgeleverd worden. In de
weken na de bouwvak wordt er gestart met
de funderingen. Na de funderingen worden
de vloerplaten gelegd en daarna worden de
binnenwanden geplaatst. Dit herhaalt zich
tot en met het dak waarna de deuren en ramen worden geplaatst en de dakbedekking
wordt aangebracht zodat alles wind- en waterdicht is.
Groenvoorziening
Nadat de woningen casco klaar zijn zal aandacht besteed worden aan de groenvoorziening binnen en rond het bouwplan.
Naast groene hagen tegen het schijnen van
de koplampen zullen er diverse bomen geplaatst worden in het binnenterrein. Tegen
de zijgevels komt een voorziening voor een
‘groene gevel’ in combinatie met klimop.
Voor de fauna zijn er in de zijgevels enkele
nestkasten voor mezen opgenomen.
Parkeren
Parkeren geschiedt op eigen terrein in het
groene achter gebied en is alleen voor de
bewoners. Elke woning heeft een of twee
parkeerplaatsen. De fiets kan gestald worden in de eigen afsluitbare berging.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>

Indicatie bouwplan zijde Claeszpad (copyright: VOF Horizon ontwikkeling)
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Steegpoort en
voetbalveldje
De steegport aan de Terbochlaan is afgesloten en alleen toegankelijk voor direct
omwonenden. Medio juni zijn regelmatig
politieauto’s gesignaleerd nabij het voetbalveldje tussen de Moreelse- en Cornelis
Begastraat. Heeft het één mogelijk iets te
maken met het ander?
Uit navraag bij omwonenden van de steegpoort en de gemeentelijke gebiedsconsulent
blijkt dat het één indirect te maken heeft
met het ander. In beide gevallen is er melding gemaakt van overlast.
Plaatsing steegpoort
In 2005 werd de steeg achter de huizen aan
de Bloemaertlaan gebruikt als doorgaande
fiets- en brommerroute van De Hoef zuidoost naar het Fritz Conijntunneltje. Dit leidde tot gevaarlijke situaties voor oudere bewoners en kinderen die niet meer veilig
achter hun huis de steeg in konden.

Voor je het weet werd je omvergereden
door een fietser. Het Bureau Veiligheid
van de politie heeft een onderzoek verricht
naar de veiligheid in de stegen tussen de
Bloemaertlaan, Terborchlaan en de
Honthorstlaan en geconstateerd dat de situatie ernstig was. De steegpoorten zijn uitsluitend bedoeld voor de direct omwonenden als ontsluiting, niet als doorgaande
route voor anderen die niet direct aan de
steeg wonen. In overleg met de gemeente
en de politie heeft het Buurtoverleg ervoor
gezorgd dat er aan beide uiteinden een
steegpoort een poort met dranger gekomen
is. Deze is voor het grootste gedeelte betaald door de bewoners zelf met een bijdrage van de gemeente en het Buurtoverleg.
De gemeente heeft de bordjes geleverd:
‘Verboden toegang, eigen terrein, artikel
461 wbv’.
Afsluiting steegpoort met slot
Doordat afgestapt moet worden om de
steegpoort met dranger te openen was de
overlast van fietsers en brommers direct
voorbij. Eventuele plaatsing van een slot
was niet aan de orde. Jarenlang is dit goed

Officiële ‘opening’ in 2005
6

Alleen toegang voor bewoners
Augustus 2021

gegaan al werden de stegen nog wel gebruikt door voetgangers, met name de bewoners van de huizenblokken van de
‘laagbouw’ tussen de Bloemaertlaan,
Honthorstlaan en Terborchlaan. Maar gaandeweg werd de steegpoort ook gebruikt als
korte looproute door de jeugd die voetbalde
op het voetbalveldje tussen de Moreelse- en
Cornelis Begastraat. De bewoners hebben
de jeugd aangesproken om geen gebruik
meer te maken van de steegpoort. Extra
borden hadden onvoldoende resultaat, leidde tot woordenwisselingen en zelfs tot enkele pesterijen waarop besloten is de steegpoort met een slot af te sluiten. Alleen direct omwonenden die legitiem gebruik mogen maken van de steegpoort konden een
sleutel krijgen.
Voor de omwonenden van de steegpoort
was hiermee de rust in de steeg weergekeerd. Het Buurtoverleg is door enkele verontruste bewoners, die niet direct aan dit
stukje steeg wonen en geconfronteerd werden met een dichte poort, gevraagd of een
steeg wel afgesloten mag worden.
De steeg is privéterrein van de aanliggende
huizen met recht van overpad. Het is geen
openbare weg. Er is contact geweest met de
gemeente die aangaf dat er genoeg andere
ontsluitingen waren van de stegen voor
hulpdiensten bij eventuele calamiteiten.
Daarnaast is er altijd wel een omwonende
aanwezig met een sleutel. Er bleek geen
belemmering voor afsluiting te zijn.
Overlast voorbij?
Er wordt veel gebruik gemaakt van het
openbare voetbalveldje tussen de Moreelseen Cornels Begastraat. Niet alleen door
jeugd uit de eigen buurt maar ook door
jeugd uit omliggende buurten. Na negen uur
’s avonds mag er niet meer gevoetbald worden in verband met de avondrust in de wijk.
Toch gebeurde het regelmatig dat ook na
negen uur ’s avonds er geluidsoverlast was.
Omwonenden hebben de jeugd verzocht
uiterlijk om negen uur het speelveld te verlaten en hebben de overlast bij de politie en
gemeente gemeld.

Na 21:00 uur verboden
Ook hier ontstonden woordenwisselingen
tussen de voetballende jeugd en omwonenden, ontstond een dreigende sfeer en dreigde de zaak uit de hand te lopen.

De gemeente wil voorkomen dat er een onprettige sfeer ontstaat met het gevaar dat
een en ander escaleert. Daarom heeft de
politie en Handhaving enige tijd ’s avonds
gesurveilleerd om de rust in de wijk terug te
brengen en de gemoederen te bedaren.
Daarnaast is er ook een jongerenwerker
ingezet voor meer begrip voor elkaars
standpunten. Het is immers een openbaar
voetbalveldje waar iedereen mag voetballen
maar ook is het een wijk uit de jaren zestig
met oudere mensen die ook recht hebben op
een rustige omgeving, zeker na negen uur in
de avond, en zich veilig moeten kunnen
voelen.
De interventies hebben effect gehad en inmiddels is de rust in de buurt gelukkig teruggekeerd.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>
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Alkmaar Sport
Het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 6
van 19 juli 2021 vestigt met het artikel
‘Twee nieuwe wandeltracés in populaire
stoeptegelroutes’ de aandacht op aanvullingen van de populaire Alkmaar Sport wandelroutes. Buiten de al bestaande rode route
is er nu ook een nieuw geel stoeptegel tracé
dat ook naar De Hoef leidt, via het Fritz
Conijntunneltje. Het zijn routes die tijdens
de avondvierdaagse werden gelopen. Meerdere info via website alkmaarsport.nl/
stoeptegelroute.
Blanckerhofweg
- In tegenstelling tot eerdere berichten in De
Geestmolen van februari 2021, blz 9, wordt
in een overheid.nl e-mail van 17 juni 2021
uitsluitend een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een dakopbouw op huisnummer 34, met reeds een
dakkapel. Over het opsplitsen van deze eengezinswoning in drie appartementen wordt
niets vermeld.
- Een overheid.nl e-mail van 29 juli 2021
wijst op een aangevraagde evenementenvergunning voor een zomermarkt op zaterdag
28 augustus 2021 op het parkeerterrein van
het Hospice.
Bloemaertlaan
- Met een Overheid.nl e-mail van 27 mei
2021 wordt toestemming verleend voor
plaatsing van twee dakkapellen op huisnummer 204, aangebracht op 13 augustus.
- Uit een VvE Nieuwsbrief gedateerd mei
2021 van de Honthorstlaan flatgebouwen
vernamen we dat voor de bouw van appartementencomplex ‘De Bloemaert’, Botbouw voor de fundering geen heipalen maar
- vanaf juni 2021 - intussen wel boorpalen
heeft gebruikt. Dit om bij trillingen schade
aan de flats te voorkomen. Boorpalen bestaan uit ijzeren buizen gevuld met gewa8

pend beton. Als eerste werden bodem
warmtepompen aangebracht.
Buitenspeeldag
Dit jaar vindt de uitgestelde en daardoor
lokale Alkmaarse Buitenspeeldag plaats op
woensdag 15 september 2021. Coördinatie
van de dag vindt plaats door de stichting
Link, <liselore@linkprojecten.nl> Dit test
draagvlak, doet een oproep voor nieuwe
suggesties/locaties alsmede voor vrijwilligers.
Buurtagenda
Evenals in De Geestmolen van mei 2021
worden de in deze rubriek genoemde data
onder voorbehoud uitgevoerd. Redenen
hiervoor zijn de in juni méér versoepelde
corona maatregelen terwijl een paar weken
later wegens virus uitbreidingen in juli de
maatregelen soms weer werden teruggedraaid. Voorlopig blijft het onduidelijk welke evenementen uiteindelijk tòch doorgang
zullen vinden.
Cornelis Buysstraat
- De in april 2021 geplante vijf jonge fruitboompjes aan de spoorslootkant zijn deels
beladen met appelen. Dat worden appeltaarten bakken of later in het jaar appelflappen.
- Het Hoogheemraadschap gaf op 28 juni
2021 een afmeerconstructie af in een regionale waterkering, Hoevervaart, ter hoogte
van huisnummer 62.
Daklozen
- Regio blz 5 uit het Noordhollands Dagblad van 2 juni 2021 komt met de kop
‘Dakloze wilde boa de strot doorsnijden’.
De 49 jarige Alkmaarder R.H. met een nog
steeds niet beëindigd strafblad stond op 18
februari 2021 voor het politiebureau in de
intercom te razen/tieren over een handhaver
die zich bedreigd voelde. Een paar dagen
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later sloeg de dader een ruit in bij daklozenopvang dnoDoen, waar hij later ook een
medewerkster bedreigde. Zijn daden blijkt
hij onder invloed van alcohol te begaan.
Een poging tot gedwongen opname voor
hulp is mislukt omdat de psychiater geen
medische verklaring wilde afgeven. Vonnis
8 weken celstraf.
- Het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 4,
van 5 juni 2021, maakt bekend in een artikel dat ‘Bijna 100 dak-/thuislozen hebben
coronaprik laten zetten’. Samenwerking
tussen de Nachtopvang, Leger des Heils,
Rode Kruis, Oranjehuis en Brijder Stichting
in zeventien gemeenten, leidde tot zesennegentig gevaccineerden met het éénmalige
Janssen vaccin, door een mobiel GGD prikteam.
- Op 5 juli 2021 was een Handhavingsteam
bovenop de brede stenen randen naast het
struikgewas in het Fritz Conijntunneltje
naar iemand/iets op zoek. Navraag leerde
dat het om een zwerver ging.
Willem Hedastraat
Eind juni 2021 werden nieuwe beschoeiingen aangebracht aan de spoorslootkant. Dit

vereiste een stukje toekomstig open oever,
nodig voor de Prorail maaiboot om beter te
water gelaten kunnen worden. Zodoende
wordt onderhoud aan de spoorbaan beter
uitvoerbaar.
Hobbemalaan
Op 28 en 29 mei 2021 waren buurtbewoners/leden van Buurtvereniging De Groene
Kroko als overburen bezig met de voorbereiding en het inzaaien van biologisch zaad

op een deel van de nog lege bouwlocatie
Campus De Hoef. Wegens bezwaar door
omwonenden uit de Willem Buytewechstraat op de positionering van de toekomstige schoolgebouwen is de verwachting dat de natuur hier te lang braak blijft
liggen (zie blz. 29). Zodoende werd besloten om in samenwerking met Stadwerk072
gedurende die periode een bijenlint in te
zaaien met de waarschuwing om hier niet te
lopen en de biodiversiteit een handje te helpen tot na de zomer vakantie. Omwonenden
hebben met vele emmers water uit de nabij
gelegen Geestmolentocht (wie de juiste
naam weet mag het zeggen) de biologische
zaden nat gehouden. De GL-motie
‘tijdelijke natuur’ werd een paar jaar geleden in de Alkmaarse gemeenteraad aangenomen om kale bouwlocaties die er langere
tijd ongebruikt bij liggen, tijdelijk te benutten voor milieudoeleinden. We hopen op
een bloeiend/kleurrijk bijenlint en tevens
bedoeld als inspiratie om de bouw van de
school nog in 2021 te kunnen laten beginnen. De Groene Kroko heeft al meerdere
spontane boomplantingen achter de rug van
natuurlijk afgebroken boomtakken, zoals
rond obs De Driemaster, Het Hospice en
aan de Van de Veldelaan.
Campus De Hoef
In het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 4
van 20 juli 2021 lezen we het artikel
‘Scholencomplex Campus de Hoef verrijst
voorlopig niet’. Dit nieuwbouw project gepland op het kale (gesloopte) terrein tussen
de Judith Leysterstraat, Willem Buytewechstraat en de Hobbemalaan in, loopt
vertraging op. Wegens het niet in behandeling nemen door de gemeente van dit zèlf
aangewezen Participatie project, waar binnen omwonenden inspraak hebben, werden
de klachten van bewoners uit de Willem
Buytewechstraat niet gehonoreerd. De
schoolgebouwen zouden in de bouwtekening een kwartslag gedraaid moeten worden
voor meer privacy, licht en uitzicht, waar
niets mee werd gedaan. Dit is de uitkomst
van een onderzoek door de Bezwaarkamer.
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Winkelcentrum De Hoef
- Het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 4
van 29 mei 2021 met foto en artikel
‘Waterkaart moet scholier verleiden’ geeft
aan dat Albert Heijn één van de acht verkooppunten is van het schoolproject Gezonde Schoolomgeving namens JOGG Alkmaar (Jongeren Op Gezond Gewicht).
- Op 2 juni 2021 maakte een filmploeg opnames voor een film over Miscommunicatie.
- In het Noordhollands Dagblad/Regio blz.
4 van 12 juni 2021 is de kop ‘Ook alcoholverbod in winkelcentrum De Hoef’. Vanuit

- Vanaf eind juni 2021 werd het buitenterrasje van bakkerij Mens weer een feit.
- Op 21 juli 2021 lazen we in het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 4 ‘Ook apotheek
dicht door corona’ waarmee de Alphega
Apotheek wegens een corona besmetting
van personeel gesloten was.
- Te zien aan de opheffingsuitverkoop gaat
De Vos schoenenwinkel verdwijnen. Op 21
juli 2021 werd een aanvraag ingediend voor
slijterij Mitra op deze locatie.
- Met een overheid.nl e-mail van 29 juli
2021 werd een drank-/horecavergunning
verleend aan Café - Bar - Petit restaurant
‘Scaramouche’.
Hoeverpad
In juni 2021 werd het stiller rondom het
molenaarshuis. De geiten verdwenen maar
de kippen zijn gebleven, zodat de kinderboerderij in De Hoef werd gehalveerd. Navraag bij Piet Kuiper als molenaar leerde
dat op zijn leeftijd het wat te veel werd om
de geiten langer te houden. Ze hebben onderdak gevonden bij een geitenhouder in
Limmen.
Hoeverstaete (De Vleugels)
- Op 28 en 29 mei 2021 werden door vrijwilligers in het kader van NL Doet twee
schitterende houten banken gemaakt voor
de hoofdingang aan de Schelfhoutlaan.

de meeste richtingen naar het winkelcentrum toe werden bezoekers opgevangen met
een rond/rood gerand verkeersbord waarop
0 % alcohol wordt aangegeven, uitgezonderd terras.
- Het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 4
van 25 juni 2021 kopte met het artikel
‘Moeite met blussen brandende Porsche’
inclusief foto. In de nacht van 23 op 24 juni
werd op het zuidelijk deel van het parkeerterrein vlak bij Albert Heijn een brandende
auto geblust. De auto baadde in het blusschuim, kon als afgeschreven worden beschouwd en werd kort daarop verwijderd.

- Op 4 juni 2021 was het de 2e Nationale
Balkon Beweegdag. Onder leiding van Alkmaar Sport kwamen de senioren in actie op
hun balkon of in de tuin van Hoeverstaete.
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- Nieuwsbrief ‘Hoeverstaetus’ van 8 juli
2021 staat boordevol nieuwtjes, met op blz
15 een weekoverzicht. Activiteiten zijn een
Mannensoos, iedere laatste vrijdag van de
maand een themamaaltijd bereid door het
Buffettenpaleis en iedere dinsdag vanaf
14.00 uur een spelletjesmiddag met aansluitend een borreluurtje. Begin augustus startten muziekactiviteiten op zondagmiddag.
Hoevervaart
Op 14 juni 2021 hoogte de Geestmolen een
jongeman gezien die op zoek was naar de
ouders van een pulletje. Zo niet dan zou de
dierenambulance misschien moeten worden
gebeld? Op 16 juni een ronddolend pulletje
gezien op de brug achter appartementencomplex Hoevervaart.
Honthorstlaan
- Op 2 juni 2021 werd in het trottoir op de
hoogte van flatgebouw ‘Molenzicht’ een
geul gegraven in het trottoir. Het betrof de
aanleg van kabels/leidingen voor telefoon/tv
aansluitingen.
- Met verkeersborden werd aangegeven dat
van 7 t/m 11 juni 2021 op de parkeerplaatsen voor sommige flatgebouwen wegens
werkzaamheden niet geparkeerd mocht
worden. Bovenop flatgebouw ‘Hoeverzicht’
met mobiele telefoonantennes werd zelfs
met twee hemel priemende hijskranen gewerkt, installaties verwijderd/nieuwe schotels geplaatst. Soms werden schotels die
geplaatst waren aan de zijkant van een gebouw, verplaatst naar het dak van de liftopbouw. Tevens zijn bestaande vullingen onder de tegels gecontroleerd en waar nodig
vervangen.
- Middels een ooggetuigenverslag van 1
augustus 2021 vernamen we dat diezelfde
morgen vanaf de tweede etage in flatgebouw ‘Molenzicht’ een afhijsing plaatsvond. In aanwezigheid van 2 tankspuitwagens, een hoogwerker van de brandweer en
ambulance werd een persoon op brancard
over de railing heen geschoven in het bakje
van de hoogwerker om langzaam te dalen
op de gereedstaande brancard precies voor
de deur van de ambulance. De hoogwerker
maakte een hevig bromgeluid en dus volg-

den de nodige flatbewoners vanaf de balustrade hoe de operatie in alle rust verliep.
Iepziekte
- Het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 4
van dinsdag 13 juli 2021 meldt ‘iepziekte
heerst weer’. In De Hoef alleen al betrof dit
rond juli enige tientallen bomen aan de Nicolaas Beetskade, Aert de Gelderlaan, Vincent van Goghlaan, Hoevervaart (hoogte
Hoeverstaete), Van Ostadelaan, Tooroplaan,
Troostlaan, Cornelis Pronklaan. Deze vaak
majestueuze iepen worden met rode stippen,
zonder vergunning, met hogere snelheid
gekapt en verwijderd om niet nòg meer bomen te besmetten met deze kever. Op 26 en
27 juli 2021 werden in de Tooroplaan en de
Vincent van Goghlaan de dunne takken van
gekapte iepen direct verwerkt in de hout
versnipperaar. Diefstal van een berg met
enige tientallen gekapte dikke takken/
stammen (met/zonder bast) is strafbaar volgens een achter gelaten bericht van eigenaar
Peter Mul Boomverzorging.

- Gemeentelijke e-mails van 2 augustus
2021 melden dat vrijkomende houtsnippers/
stammen worden verkocht aan een gecertificeerde transporteur iepenhout waar Stadswerk072 een contract mee heeft, dus zonder
houtverkoop aan derden. Opbrengsten
vloeien terug in de aanplant van nieuwe
bomen, hopelijk te realiseren in het najaar
van 2021, zo niet dan najaar 2022. Dit alles
is afhankelijk van planning, budget en voorraad bij boomkwekers.
JOL vakantiespelen
Het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 4
van 8 juli 2021 bericht met artikel
’Timmerdorp gaat door; de hamertjes mogen weer tikken’. Deze JOL vakantiespelen
op diverse locaties in Alkmaar voor school-
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kinderen van vier t/m twaalf jaar gaan dit
jaar toch door vanaf maandag 9 t/m vrijdag
20 augustus. In De Hoef is de locatie de
Egmonderhout en tijdelijke obs schoolplein
Gabriël Metsulaan. Inschrijfformulieren
liggen bij de Voedselbank maar opgave is
ook mogelijk via de website
<www.jolalkmaar.nl>
of e-mail <inschrijving@jolhoefplan.nl>
Klaar mee, loop mee
Wandelclub ‘Klaar mee - Loop mee’ bestaat in 2021 zes jaar. Oprichtster Jolanda
Huiting startte na gezondheidsproblemen de
club in 2015. Het vertrekpunt in De Hoef is
op drie verschillende weekdagen vanuit De
Alkenhorst/Schelfhoutlaan 4:
- maandag 09.30 uur met keuze uit drie
afstanden
- dinsdagavond 19.00 uur en
- zaterdag 10.00 uur, met op 4 september de
lunchwandeling om dit jubileum te vieren.
Meeuwenoverlast
Het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 5
van 24 juli 2021 kopt met het artikel
‘Oordoppen tegen meeuwen’. Hierin wordt
Hoefplanner de heer Jan Schrassen, woonachtig op de bovenste verdieping van appartementencomplex de Alkenhorst met plat
dak, geciteerd als één van de gedupeerden
van het gekrijs door volwassen meeuwen
met jongen. Broedsucces kan in toom worden gehouden door eieren te bestrijken met
maisolie, zodat jongen dan stikken in het ei.
Als Alkmaar deze niet-beschermende maatregel wil hervatten moet jaarlijks bij de
provincie een vergunning (ontheffing) worden aangevraagd. Bewoner Schrassen overweegt om een drone te kopen en kijken we
uit naar zijn ervaringen.

Molenaerstraat
Een Overheid.nl e-mail van 15 juli 2021
kondigt een verleende evenementen vergunning aan voor een buurtfeest op zaterdag 21
augustus 2021.
NH Dagblad rubriek ‘Onderweg’
- Het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 5
van 26 mei 2021 belicht in de rubriek
‘Onderweg’ wijkbewoner Piet Laan (71)
met als titel ‘Geleerd te relativeren’. De
heer Laan was de voormalige conciërge van
het Petrus Canisius College en mag als gepensioneerde in zijn dienstwoning blijven
wonen waar hij dat al 30 jaar doet.
- De volgende wijkgenoot Arjen Brouwer
(90) woont in een Cornelis Pronklaan flatgebouw en was aardrijkskunde leraar op het
Murmellius gymnasium. Hij werd geïnterviewd in de Regio blz. 5 van 14 juli 2021
met ‘Voor altijd docent’ en heeft veel gereisd.
- In de Regio pagina 5 van 20 juli 2021
wordt in deze rubriek Michel van Dijk (53)
woonachtig in één van de Van der
Veldelaan flatgebouwen, in de kijker gezet
met ‘Alles voor de meiden’. Hij doet boodschappen voor de sekswerkers op de Achterdam.
Oranjekoorts
Vanaf eind mei 2021 begon de oranjekoorts
zichtbaar inspirerend te worden door de
komst van het wegens corona uitgestelde
Europese Kampioenschap Voetballen 2020.
Het middelste Honthorstlaan flatgebouw
‘Duinzicht’ wist zich in juli het meest oranje te profileren. Helaas kwam Nederland die
maand niet verder dan de halve finale.

Gabriël Metsulaan
Op 2 juli 2021 was het gezamenlijke/
voorlopige schoolplein van obs de Driemaster en de Nicolaas Beets omgetoverd in een
sportdag, als einde van het schooljaar. De
kinderen amuseerden zich met een speeltuig
wat leek op een opblaasbaar voetbalveld
met extra speelfaciliteiten.
Augustus 2021
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Porcellishof
Volgens het Noordhollands Dagblad/Regio
blz 4 van 5 juli 2021 vond van 4 op 5 juli
een autobrand plaats in het Porcellishof. De
zwarte Volkswagen/Golf kon als verloren
beschouwd worden en werd vlug verwijderd. Dit in tegenstelling tot een in juni
2021 aan de Bart van der Leckstraat ook
aan de voorkant in brand gevlogen groene
Volkswagen/kleine personenauto. Het voertuig stond minimaal een maand op een parkeerterrein achter Aldi, alvorens te worden
afgevoerd.

Cornelis Pronklaan
- Eind mei 2021 werden op diverse locaties
trottoirs afgezet met rood/wit lint en tegels
verwijderd. Ook daar waar bomen waren
gekapt werd de grond bewerkt met achter
een tractor een sleepnet van kettingen om
de grond om te woelen.
- Na een hittegolf gevolgd door clusterbuien
met valwinden op 18 en 19 juni 2021 in de
regio en overstromingen van juli in Limburg, werd nòg duidelijker hoe belangrijk
het is om in korte tijd buitensporige hoeveelheden regenwater snel af te voeren. We
ontvingen een gemeentelijke e-mail van 22
juli 2021 waarin de verwachting wordt uitgesproken dat de regenwater ontkoppeling
werkzaamheden, fase 4/De Hoef, in het
vierde kwartaal van 2021 hopelijk zullen
worden hervat.

pige planning om naar het nieuwe pand te
verhuizen is in 2023. Sloop activiteiten van
de leegstaande garage zijn nog steeds niet
gesignaleerd.
- Op 2 augustus 2021 was mede aan de kant
van de Pieter Breughelstraat een geul gegraven. Navraag leerde dat het hier om voorbereidingen zou gaan voor de sloopwerkzaamheden, afsluiting van stroomkabels.
Saverystraat
Op 13 juli 2021 tilde een hijskraan materialen naar de derde verdieping in deze straat.
Ook eind november 2020 was in deze straat
een hijskraan aanwezig toen voor de opbouw van eenzelfde dakopbouw en één aan
het Van der Astpad.
Schelfhoutlaan
Een overheid.nl e-mail van 4 juni 2021
meldde de opheffing van een gehandicapten
parkeerplaats voor huisnummer 19.
Slijtlagen
- Op 2 juli 2021 werd het Fritz Conijntunneltje voorzien van een nieuwe slijtlaag op
het wegdek. Omdat het wegdek te rul was
werd over het trottoir heen gefietst.
- Ook het wegdek/trottoir van de Willem
Kalfstraat brug over de Hoevervaart werd
geïnspecteerd en aangepakt. Hierna werd 19
juli 2021 een nieuwe slijtlaag aangebracht.

Rembrandtstraat
Begin juli 2021 werd een evenementen vergunning aangevraagd voor een buiten rommelmarkt op zondag 12 september.
Ruysdaelkade 40
- Als voorstadium van nieuwbouwproject
‘De Goyer’ stond er eind mei 2021 een
groot bord naast de te slopen Nissan garage
ten behoeve van nieuwsbouw appartementen, met de tekst ‘Gratis zooi’. Meubelen
uit vergane glorie tijden konden gratis meegenomen worden want op 31 mei moest het
pand ontruimd zijn van spullen en leegstandhuurders (krakers).
- Op 25 juni 2021 vernam de redactie van
huisartsenpraktijk Bergerhoef dat de voorlo-

Terborchlaan
- Het Alkmaars Nieuwsblad van week 26
(28 juni t/m 4 juli 2021) meldt dat Voetbalclub Alcmaria Victrix in de Egmonderhout
een nieuw clubgebouw/kleedkamers heeft.
- Op 4 juni 2021 had een donkere/kleine
personenauto zich geboord in het struikge-
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was op de hoek met de Van de Veldelaan..
Wegens de hoogte van de bosschages/
boompartijen kon het autootje niet diep
doordringen en leek er ook geen schade aan
het groen. Een bergbedrijf heeft die dag het
voertuig verwijderd.
- Begin juli 2021 werden aanvragen ingediend voor binnen evenementen zoals rommelmarkten op 30 oktober en 27 november
2021 en zelfs voor 2022. Locatie is de Wielerbaan op huisnummer 200.
- Tegelijkertijd ging ook een evenementen
aanvraag de deur uit voor een StreekStad
Smaakmakend festival in De Meent, huisnummer 301, in het weekend van 27, 28 en
29 augustus 2021. We wachten af of al deze
evenementen door zullen gaan.
- Op 20 juli 2021 werd op de hoek met de
Van de Veldelaan via een hoogwerker aan
de achterkant van een ééngezinswoning een
dakbrede dakkapel naar boven getild/
aangelegd en in het gapende gat aan de
voorkant volgde een kleinere dakkapel.
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- De Noordhollands Dagblad/Regio Voorpagina van 2 augustus 2021 kopt met artikel
‘Opschudding rond koffers op straat in
woonwijk’ inclusief duidelijke foto’s. Een
voorbijganger had op zondag morgen vroeg
van 1 augustus het duo buiten zien staan, de
vondst van twee koffers aan de zijkant van
een eengezinswoning aan de Honthorstlaan/
hoek Terborchlaan, tegenover de Schelfhoutlaan. Hij vertrouwde het niet en waarschuwde 112 waardoor politie en brandweer
direct uitrukten. Het bleek om buurtbewoners te gaan die terug waren gekeerd van
vakantie en kennelijk hun lege koffers/
weekendtassen onbeheerd op het trottoir
parkeerden. Zodoende behoefde de Explosieve Opruimingsdienst Defensie niet langs
te komen.
Van de Veldelaan
Een Overheid.nl e-mail van 15 juli 2021
deelt ons mee dat een evenementen vergunning werd aangevraagd voor een buurtbar-
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becue plus rommelmarkt bij één van de
flatgebouwen op zaterdag 25 september.
Weenixhof
Op 13 juli 2021 werd in een zuidelijk portiek op de begane grond nieuwe algemene
meterkast apparatuur aangebracht. Wegens
verscherpte maatregelen/wetgeving moet
alle oude apparatuur worden vervangen
door nieuwe. Ook gaat er nog een moderner/duurzamer type verlichting volgen.
Westrand/Westelijke randweg N9
- Het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 4
van 26 mei 2021 meldt met artikel ‘Willem
Blaeu overweegt een wieleracademie te
beginnen’. Mocht er een Trainingsparcours
naast het Wielerpaleis komen dan zou de
scholengemeenschap als Topsport talentschool een wieleracademie kunnen overwegen.
- Een Overheid.nl e-mail van 27 mei 2021
kondigt een aangevraagde omgevingsvergunning aan voor het realiseren van een
geïsoleerde ruimte ten behoeve van technische installaties voor de verduurzaming van
de energie behoefte van sportcomplex de
Meent/Terborchlaan.
- Een Overheid.nl e-mail van 10 juni 2021
maakt de verlening van een omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure bekend voor de Olympiaweg, naast
huisnummer 17 (Olympiagebouw). Het gaat
om de bouw van drie gelijke kantoorvilla’s.
Dit lijkt te slaan op het al jaren leegstaande
grondgebied aan de kant van de N9 waar in

een ver verleden het (verbrande) Claus Partyhouse ooit stond.
- Het Noordhollands Dagblad/Regio voorpagina van 16 juni 2021 kopt met het artikel
‘Geen asielopvang in belastingkantoor’. Het
leegstaande voormalig Belastingkantoor/
Robonsbosweg waar enige jaren geleden
ook vluchtelingen werden gehuisvest, zal
geen tweede keer dienen als asielcentrum,
nu voor statushouders. Eerder dit jaar konden de gemeente en het COA het niet eens
worden over financiële hulp van het rijk
waardoor de risico’s te groot zouden worden.
- Een overheid.nl e-mail van 24 juni 2021
kondigt aan dat de besluiten ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp hogere waarden geluid voor Picassolaan 201 ter inzage
liggen. In de Bekendmaking over het besluit
vaststelling saneringsplan West-Nederland
Noord, fase 1, in het Alkmaars Nieuwsblad
week 26 (28 juni - 4 juli 2021), blz. 17,
werd de N9 opgenomen door het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat. Het plan
bevat maatregelen om de geluidsbelasting
zo veel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 60 dB/decibel. Volgens de website van BSV (Bureau Sanering Verkeerslawaai)/ Woerden, geldt de waarde voor de
randen van De Hoef bij de Picassolaan (na
sloop gebouw Ahrend voor 146 nieuwbouw
appartementen) als afgerond op 58 dB en in
de Van de Veldelaan gemiddeld op 53 dB.
De documenten zijn, eventueel met telefonische instructies door BSV, digitaal in te
zien.
- Het Noordhollands Dagblad/Regio voorpagina van 5 juli 2021 kopt met het artikel
‘Wielerbaan komt dichterbij’. In een gemeenteraad motie van mei 2021 is het voorstel om naast de toekomstige renovatie van
de Wielerbaan ook een aanvullend trainingsparcours aan te leggen voor wielersportverenigingen. Deze faciliteit moet
het Sportpaleis verbinden met het geasfalteerde tracé op het ernaast gelegen Evenemententerrein, wat momenteel als corona
vaccinatie locatie wordt gebruikt.
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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
Voor meer informatie
Kijk op:

www.praktijkdehoef.nl
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Woonwaard
In het artikel ‘Sneller, schoner, gezonder’
uit het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 5
van 18 juni 2021, heeft woningcorporatie
Woonwaard hoge duurzame verwachtingen
van modulaire houtbouw, ook bij het aanpakken van de woningnood. Als voorbeeld
wordt hierin gesteld het project van achtendertig houten woonstudio’s voor jongeren
aan het Jan Mostaerthof, ingesloten door de
Van Oostsanenkade/Cornelis Buysstraat.
Een grootschaliger project gaat volgen aan
de Koelmalaan.

- Op 31 mei 2021 bracht waarnemend burgemeester Emile Roemer een bezoek aan de
Surinaamse moskee. Na een incident op 2
april 2021 met de ontvangst van een intimiderend pakketje kwam hij verslag uitbrengen van een onderzoek.
- Het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 4
van 12 juni 2021 vestigt de aandacht op
artikel ‘Buitenboekenkast voor kids’. Dit
wijst op de plaatsing van een kleine boekenkast, buiten, voor kinderen bij buurthuis De Blauwe Boom. Alle kinderen mogen hier uit de aan een boomstam vastge-

De Hoef ZO
- Met een overheid.nl e-mail van 27 mei
2021 en huizenhoge mobiele posters op
wieltjes in de wijk, wordt toestemming verleend/respectievelijk
de
renovatie/
verduurzaming van totaal vierenzeventig
eengezinswoningen kenbaar gemaakt van
woningcorporatie Van Alckmaer. Het be-

maakte boekenkast tweedehands boeken
meenemen om deze na gelezen te hebben
weer terug te brengen, dus te ruilen. Aanvullende boeken zijn ook welkom. Geen
kind hoeft zich meer te vervelen.
- In Regio blz. 11 uit het Noordhollands
Dagblad van 17 juni 2021 lezen we artikel
‘El Greco-schutter gaat nu de waarheid
vertellen’. Na een poging tot moord op
20/4/2018 op een man die bijna het leven
moest laten, kreeg verdachte A.N. (Sint
treft de Israëllaan, Jongkindlaan, MesdagPancras) zes jaar cel opgelegd en TBS. De
laan, Robertsonstraat, Rochussenstraat en
dader ging hier tegen in beroep en na een
Tholenstraat. Met een overheid.nl e-mail
nieuw psychiatrisch onderzoek bleken de
van 1 juli 2021 wordt een omgevingsvernodige verzinsels van de achtentwintig jarigunning aangevraagd ter realisatie van een
ge in eerdere verklaringen. De strafzaak is
bouwplaats inrichting - voor deze renovatie
voor onbepaalde tijd aangehouden en heeft
- op Mesdaglaan 49. Op 21 augustus volgt
in de wijk veel beroering teweeggebracht.
een opruim-/leegruimdag van de zolders Na de schietpartij heeft de gemeente camevan deze vierenzeventig woningen door
ra’s laten aanbrengen in het El Grecohof.
vrijwilligers van de woningbouwcorporatie,
- Een Social Media/FB-bericht van 20 juni
alvorens de renovatie te kunnen starten.
2021 attendeerde op een autobrand die
- Vrijwilligers van NL Doet staken op 28
plaatsvond van 19 op 20 juni aan de Bart
mei 2021 de handen uit de mouwen. Ze
van der Leckstraat. De kleine groene persoschilderden het clubgebouw van Speeltuin
nenauto (Volkswagen met bordje van de
De Hoef/Mesdaglaan.
Alkmaarse Garage) was aan de voorkant
21
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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
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totaal verwoest en bleef minimaal een
maand lang geparkeerd staan op het parkeerterrein achter de Aldi, voordat het voertuig werd verwijderd.
- Op 22 juni verscheen de digitale nieuwsbrief juni 2021 van activiteitencentrum De
Blauwe Boom/Bart van der Leckstraat 1.
Het gaat om activiteiten voor kinderen/
volwassenen en hopelijk een voorzichtige
start van het Repair Café op 11/9, en de
filmclub op 12/9
- De gemeente deelt op 23 juni 2021 mee
dat op 15 juni het college van Burgemeester
en Wethouders voor het bouwplan aan de
Picassolaan 201 (voormalig Ahrend gebouw) het ontwerpbestemmingsplan heeft
goedgekeurd voor de bouw van maximaal
146 appartementen. Hiermee begon de bestemmingsplan procedure die tot 4 augustus
2021 ter inzage lag.
- Volgens een FB-bericht van 14 juli 2021
ontving Speeltuin De Hoef een partij met
speelbalkjes die werden opgehaald bij IJreka Speeltoestellen. De donatie was mede
mogelijk gemaakt door een gift van het
Postcode Loterij Buurtfonds.
- Het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 9
van 23 juli 2021 trekt aandacht met
‘Verdachte ontloopt cel na schietpartij bij
woonwagen’. Een 31 jarige Hoofddorper
T.R. was in oktober 2018 naar de Mondriaanstraat gekomen om met zijn ex schoonvader over omgangsregelingen van zijn
dochtertje te praten. Bij geen toestemming
door verdachte tot fouilleren vielen woorden/schoten. Onduidelijke getuigenverklaringen leidden tot afzwakking van straf.

- Regio blz 5/Noordhollands Dagblad van
26 juli 2021 kopt met ‘Politie pakt scooterrijder die 17-jarige jongen beroofde’. De 19
jarige berover handelde aan de Amalia van
Solmsstraat/Kooimeer maar werd van 23 op
24 juli aangehouden in de woning van de
verdachte aan de Vincent van Goghlaan.
Hier werden diverse telefoons en de persoonlijke bezittingen van het slachtoffer
gevonden.
- Het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 4
van 28 juli 2021 meldt in haar artikel ‘Al
jaren gegadigde bouw huurwoningen
Vluchthoef’. Dit gebouwencomplex in
eigendom van de COA, staat al vier jaar
leeg als ex asielzoekerscentrum in de Picassolaan, terwijl de woningnood ongekend
hoog blijft. Bij een gestelde raadsvraag of
hierin appartementen gemaakt kunnen worden bleek dat in verkennende gesprekken
tussen de gemeente (met recht als eerste
koper) en COA, de financiële verschillen te
groot zijn. Intussen blijkt er al bijna drie
jaar diverse beleggers te zijn die wel interesse zou hebben in deze overname. Een
andere bewoningsversie die eerder dit jaar
de krant bleek te hebben gehaald, zou de
bouw van bungalows betreffen? Tijd voor
duidelijkheid.
- Tijdens de zaterdagen 21/8, 25/9, 23/10 en
20/11 staat vanaf 09.30 - 11.30 uur de oud
papier container van Speeltuin De Hoef/
Mesdaglaan 180 te wachten om gevuld te
worden. Op dat tijdstip is daar ook een boekenmarkt gaande tot 11.30 uur.
- Op 26 en 27 juli 2021 begon in de Vincent
van Goghlaan en de Tooroplaan de slag om
de iepen. Een bord kondigde dit al aan met
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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

Wilt u adverteren in De Geestmolen, dat kan:
Bel, schrijf of e-mail naar: Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262,
1816 TK Alkmaar, 072-511 35 40, <redactie@geestmolen.nl>
De Geestmolen is sinds 1995 een uitgave van de vereniging Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ en verschijnt 4 maal per jaar, aan het einde van
februari, mei, augustus en november.
Oplage en verspreiding
Het blad wordt in een oplage van 1190 exemplaren huis aan huis bezorgd in ons werkgebied.
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn (formaat A5)
 hele pagina
€
180, halve pagina
€
90, een derde pagina
€
60, een vierde pagina €
45,hele pagina Kleur €
225,-

24

Augustus 2021

de tekst ‘niet parkeren i.v.m. snoeien’.
Snoeien was hier uiteraard de voorloper van
het kappen van de reuzen. De zieke bomen
met sterk verminderd bladerdek en zwarte
kleuringen onder de bast moesten gekapt
worden wegens het besmettingsgevaar voor
andere bomen. Qua omvang van de bomen
en qua aantallen zijn deze twee straten duidelijk ontiept en volgt er hopelijk een vervangende kap compensatie om ze in de
toekomst weer als lanen tot hun recht te
laten komen.
- Een overheid.nl e-mail van 1 juli 2021 als
aangevraagde omgevingsvergunning voor
de kap van twee berken en de herplanting
van een leilinde, wordt op 28 juli gepubliceerd als verlenging beslissingstermijn omgevingsvergunning met als adres Mesdaglaan 200. Het betreft hier het gebouw van
Alkerhoef - de Waerden, waarbij de twee
schitterende en beeldbepalende maar te
kappen zilverberken aan de zijkant van het
pand staan, dus aan de Picassolaan. Op 2
augustus werd hiertegen een bezwaarschrift
ingediend, temeer omdat Stadswerk072
zich ook tegen de kap van deze twee gezonde bomen heeft uitgesproken.
- Het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 4
van 29 juli 2021 toont artikel
‘Hennepkweker moet voor € 4300 aan
stroom terugbetalen’. In de Mondriaanstraat kluste de 53-jarige D.S. bij in een
schuur achter zijn woning met de teelt uit
een hennepplantage, bezit van munitie en
heling van elektrische fietsen. Zijn 14jarige zwaar autistische zoon waarbij hij
zich heel erg betrokken voelt, woont bij
hem in. De verdachte blijkt inmiddels al
twee taakstraffen gehad te hebben voor
overtreding van de Opiumwet, waarbij het
éénmaal de Wegenverkeerswet betrof. Dit
alles heeft tot gevolg honderdtachtig uur
werkstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf.
Eleonora Hoekstra
Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>

Wil je met plezier je autorijbewijs halen?
Meld je aan voor een gratis proefles!
Nu de eerste 10 rijlessen voor
250 euro

Rijschool Woltheus
Website: www.rijschoolwoltheus.nl

Augustus 2021

25

BUURTAGENDA 2021
Maandag 9 t/m vrijdag 20 augustus, JOL vakantiespelen kinderen 4 - 12 jaar, Egmonderhout
Zaterdag 21 augustus, 25/9, 23/10 en 20/10 papiercontainer Speeltuin De Hoef/
Mesdaglaan, 10.00 uur
Zaterdag 21 augustus, Grote Bijenlint terugkomdag in combinatie met project ‘Groen
Kapitaal in de Buurt’, campus De Hoef 11.00 uur (kaal bouwterrein)
Zaterdag 21 augustus, opruim-/leegruimdag zolders 74 te renoveren woningen,
Van Alckmaer vrijwilligers, 11.00 - 16.00 uur
Zaterdag 21 augustus, buurtfeest Molenaerstraat 9
Vrijdag 27 augustus, themamaaltijd/barbecue Buffettenpaleis, Hoeverstaete/De Vleugels Brasserie.
Zaterdag 28 augustus, zomermarkt, Blanckerhofweg 13, parkeerterrein Hospice
Zaterdag 4 september, jubileum lunchwandeling wandelclub Klaar mee - Loop mee,
De Alkenhorst, 10.00 uur
Vrijdag 10 september, gratis proefles Yoga 50plus, De Alkenhorst, 09.30 uur
Zaterdag 11 september, start Repair Café, De Blauwe Boom/Bart v.d. Leckstraat 1,
13.00 uur
Zondag 12 september, start filmclub ‘Werk ohne author’, De Blauwe Boom, 14.00
uur
Zondag 12 september, buiten rommelmarkt, Rembrandtstraat
Woensdag 15 september, Alkmaarse Buitenspeeldag, coördinatie: liselore@linkprojecten.nl
Zaterdag 25 september, buurtbarbecue en rommelmarkt flatgebouw(en) aan de Van
de Veldelaan
Zondag 26 september, de Wijk op Reis, brugwachter Alkmaar, Sail Amsterdam,
Oostenrijk; Na de pauze: Power Points van over de hele wereld, De Alkenhorst,
14.00 uur
Woensdag 27 oktober, start filmcyclus Pius X kerk laatste woensdag maand, Blanckerhofweg
Woensdag 24 november, film Pius X kerk, Blanckerhofweg, 13.45 uur

Ook in onze wijk straten onder water (13-08-2021)
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Nieuws van
De Alkenhorst
Met een e-mail nieuwsbrief van 4 juni en
5 augustus 2021 kondigt het Huis van de
Wijk/Schelfhoutlaan 4 in verwarrende
corona tijden, weer voorzichtig aan open
te mogen gaan.
De gemeentelijke Stadskrant van 2 juli
2021 vervolgt op pagina 2 met het artikel
‘alle Buurt- en wijkcentra weer open!’ als
overzicht van - bijna - alle buurthuizen uit
de gemeente Alkmaar. Door een misverstand ontbrak De Alkenhorst hierbij met als
pluspunt dat het Huis van de Wijk ook tijdens de zomervakantie zes dagen per week
(uitgezonderd zaterdag) open blijft. Verder
wordt er op woensdag wekelijks en op vrijdagavond tweewekelijks weer gezamenlijk
gegeten in de grote Ahrend-zaal. Voor de
onveranderde prijs van nog steeds € 5 behoeven weinigen het te laten. Onder leiding
van Wim van Veen zijn de gratis filmvertoningen op elke derde zondagmiddag ook
weer begonnen (14.00 tot 16.00 uur).
Hieronder volgen de verdere activiteiten
van De Alkerhorst:
Zondagmiddag Café van 13.30 tot 16.30
uur
Maandagmiddag breiclub vooral voor ouderen van 14.00 tot 16.00 uur
Op maandagochtend, dinsdagavond en zaterdagochtend start de wandelgroep Klaar
mee loop mee vanuit De Alkenhorst.
De Huiskamer met spelletjes en/of een goed
gesprek op woensdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur
Twee Klaverjasclubs waarbij één op dinsdagmiddag en één op woensdagmiddag
13.30 tot 16.30 uur
Vanaf 2 september kleuren voor volwassenen, op even weken op dinsdag van 14.00
tot 16.00 uur en op oneven weken op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
Op 10 september in de ochtend gratis proefles Yoga voor 50 plussers, 9.00 tot 10.30
uur

Vanaf 10 september Keezen elke tweede
vrijdagavond van 19.30 tot 22.00 uur
Op zondag 26 september de Wijk op Reis
met deze keer onze brugwachter, Sail Amsterdam, Oostenrijk en na de pauze Power
Points van over de hele wereld
De Alkenhorst weekagenda staat vermeld
op <www.dealkenhorst.nl> of hangt in de
infoborden. U kunt ook navraag doen via
telefoon 303.00.90 of e-mail
<info@dealkenhorst.nl>.
Martien de Bruijn
voorzitter De Alkenhorst

Bericht van de filmgroep Pius X
Na de corona-stop van 15 maanden,
hoopt de filmgroep weer bij elkaar te
komen op woensdagmiddag 27 oktober
en voor u maandelijks een film te vertonen.
Wij willen starten met een hartverwarmende film waar wij het ontroerende verhaal over ware vriendschap tussen mens
en dier waarnemen.
Op woensdag 24 november leven we in
de film mee, met de eerste vrouw die het
grote symfonieorkest dirigeerde.
Zoals gebruikelijk staat koffie/thee voor u
klaar om 13.45 uur en aanvang is 14.00
uur.
Bijdrage in de kosten is € 4,00.
Het is fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Laten we hopen dat deze momenten kunnen doorgaan.
Tot ziens in de Pius X op woensdagmiddag 27 oktober.
Hartelijke groet namens de filmgroep,
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Van Bijenlint tot
Groen Kapitaal
Op pagina 9 werd al het eind mei 2021
als buurt activiteit ingezaaide bijenlint op
de nog lege bouwlocatie van de toekomstige obs campus De Hoef belicht. Als
vervolg organiseert Buurtvereniging De
Groene Kroko op ditzelfde terrein de
Grote Bijenlint Terugkomdag op zaterdag 21 augustus 2021 vanaf 11.00 uur
tussen de Hobbemalaan en Judith Leysterstraat in. Maar De Groene Kroko
biedt méér want project ‘Groen kapitaal
in de buurt’ ligt ter goedkeuring.
Met het bijenlint werd al in 2020 tijdens de
hete zomer begonnen en alom gewaardeerd.
Daarom bleef de vorig jaar ingezaaide
strook in 2021 ongemoeid op de kale campus De Hoef omdat hier nog van alles kan

opkomen. Enkele bewoners uit de Van de
Veldelaan en Hobbemalaan zijn bereid om
hun schouders te zetten onder het volgende
project ‘Groen kapitaal in de buurt’. Dit
blijkt ook een groen burgerinitiatief te zijn
eveneens met medewerking van diverse
instanties maar met een permanenter karakter dan de tijdelijk ingezaaide bijenlinten.
Van de Veldelaan
Al eerder zijn Groene Kroko leden met
groene vingers aan het begin van deze straat
- en omgeving - hier aan de gang geweest.
Naast ‘Bij de Bron’ groeien een achttal wilgen de hemel in. Tijdens de regenwater
ontkoppeling werden veel bomen verwij-

derd, zodoende deze aanplantingen. Aan het
begin van de Van de Veldelaan doen ook
acht wilgen langs het water het goed met
wat paarse kattenstaart er tussen. Deze keer
willen enkele omwonenden de groenstrook
langs de sloot tussen de treurwilg (hoek
Hobbemalaan) en de hoge populieren in de
bocht van de Van de Veldelaan, verbeteren
voor mens en milieu.
De bedoeling is meer groen in kale winters,
voor bijen en vlinders meer bloemen en
voor vogels meer struiken/bomen om in te
kunnen nestelen/schuilen.
Deelnemende buurtbewoners
Er bestaat een idee om insectenhotels te
maken van takkenrillen en zodoende een
duidelijke afscheiding te creëren van de
rijweg. Achter de takkenrillen zou dan nog
een smal schelpenpaadje kunnen volgen.
Vind je het leuk om met buurtgenoten mee
te doen, bij voorbeeld te helpen bij plant- en
snoeimomenten/onderhoud of behulpzaam
te zijn met de inrichting van dit plan? Gezellig! Laat het even weten. Misschien is er
wel persoonlijk contact op zaterdag 21 augustus 2021, tijdens de Grote Bijenlint Terugkomdag?
Sponsoren
Om dit project een zet in de goede richting
te geven zijn de sponsoren het IVN, Landschap NH, Gemeente Alkmaar en de Provincie. Naast kennis worden er ook wat
financiële bijdragen gedaan. Het projectplan
werd in augustus 2021 overhandigd en moet
nog worden goedgekeurd. Hierna volgen
het aanplantplan, in oktober de eerste werkzaamheden, schelpenpad, in februari 2022
de aanleg van insectenhotels, inzaaien en
riet terugdringen. Er is dus nog genoeg te
doen waarvoor hulp nodig is.
Namens,
De Groene Kroko/Wiebe van Erkelens
Hobbemalaan 162/telefoon 06-207 256 52
e-mail <wiebewijngeest@gmail.com>
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Van Ostadelaan 282
1816 JH Alkmaar
Tel: 072-512 54 34
Fax 072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl
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Hoeverstaete
krijgt steeds meer
bekendheid
U heeft het vast gezien, naast de nieuwe
bewegwijzering staat er ook een bord aan
de weg.
op welke positieve wijze het bijdraagt aan
het doorleven! Astrid Admiraal, kwartiermaker, heeft een toelichting gegeven over
de opzet en samenwerking binnen Hoeverstaete. ’s Middags lekker in beweging
tijdens de Nationale Balkon Beweegdag verzorgd door AlkmaarSport
Wij zijn heel benieuwd naar het resultaat!

Hoeverstaete krijgt steeds meer bekendheid
als actieve woon- en leefgemeenschap binnen de regio maar ook daarbuiten. Een innovatieve woonvorm waarbij alles erop gericht
is om volop van het leven te genieten en
zoveel mogelijk zelf en met andere bewoners te ondernemen.
Zo zijn ook Yvonne Witter en Thijs van der
Honing van het landelijk platform ZorgSaamWonen langs geweest. Zij maken een
rondje door Nederland op zoek naar mooie
woonvormen waar ze vervolgens een kort
filmpje van maken. Bewoners Marian en
Tiny hebben kunnen vertellen hoe zij het
wonen en leven in Hoeverstaete ervaren en

Voor bewoners uit de wijk:
Heeft u (een keer) geen zin om zelf te koken? Schuif dan gezellig tussen de middag
aan in de Brasserie voor een heerlijk vers
dagmenu. Of bestel een dagverse maaltijd
om zelf op te warmen. Wij bieden dagelijks
wisselende menu’s, ook vegetarisch, die
thuis worden bezorgd. Geen verplichting,
geen contract en ook nog voor een scherpe
prijs. Bel voor meer informatie of een
proefpakket van 4 maaltijden voor 20,-met het Buffettenpaleis (Uschi Ronnau)
072-5340834
Resto van Harte kookt weer 1 maal per
veertien dagen op woensdag in de oneven
weken een heerlijk drie gangen menu waar
u als buurtbewoner ook van harte welkom
bent. Meldt u aan via
<www.restovanharte.nl>
Astrid Admiraal
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Voorstelling
Winterreise
Zomertijd

Hoeverstaete,
heerlijk plekje
Hoe fijn het wonen in Hoeverstaete
wordt ervaren heeft een van de bewoners in een mooi gedicht verwoord:
Als je woont in Hoeverstaete,
hoef je nooit alleen te zijn;
al houd je ook van privacy,
een leuk gesprek zo af en toe
vind elk mens op zijn tijd toch fijn

Op zaterdag 17 juli gaf Company
TiNaNiNaNi twee keer een korte gratis
voorstelling in het Huis van de Wijk De
Alkenhorst. Ze zijn een onderdeel van
Theater De Garage Schermerhorn

De appartementen in Hoeverstaete
zijn voorzien van veel gemakken
en voel je je soms wat alleen,
dan kun je beneden een drankje pakken
De Brasserie biedt heerlijk eten
de tuin rondom kent leuke zitjes,
en als het zonnetje schijnen wil
kun je er kletsen, van datjes en ditjes

Als je woont in Hoeverstaete
in Alkmaar, een grote stad, gewis,
dan heb je nochtans het gevoel
dat het maar een dorpje is,
Want alle bewoners kennen elkaar
hier telt vooral gezelligheid,
met een praatje hier, een drankje daar
een lekker hapje op zijn tijd
Als je woont in Hoeverstaete
heb je geboft, want het is er zo fijn
het devies daar luidt: ‘Pluk elke dag’
en probeer, als het even kan, blij te zijn

“Een luchtige voorstelling met Schubert
liederen, moderne dans en tekst. Na de
duisternis en soberheid van de winter zal
de lichtheid en vrolijkheid van de lente
altijd terugkomen. Na regen komt zonneschijn.”
De bezoekers werden getrakteerd op
prachtige professionele zang en dans door
de vijf acteurs.

Hoera voor het mooie Hoeverstaete
uniek in zijn soort, een warm tehuis
we voelen ons daar stuk voor stuk
bevoorrechte mensen en helemaal thuis.
Emma
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Martien de Bruijn

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
Veilig Thuis NHN (meldpunt kindermishandeling en huislijk geweld): tel. 0800-2000
Of: 088-0100 502, of <info@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
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>
Thuiszorg De Zorgcirkel, 088-55 99 500
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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