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Beste buurtbewoners van De Hoef
‘Geestmolen’
Algemene Leden Vergadering
De Geestmolen Algemene Ledenvergadering werd op afstand gehouden op dinsdagavond 23 maart 2021 om 19.30 uur via MSTeams. De reden voor deze online ALV
was om oplopende verspreiding van het
corona virus zoveel mogelijk tegen te gaan,
waardoor leden thuis van achter hun PC
konden deelnemen. De penningmeester
visualiseerde via een Power Point Presentatie de verschillende agendapunten.
De deelname van de leden viel wat tegen.
Negen leden meldden zich. Verder verliep
de vergadering zonder te veel problemen.
Op blz. 6 ziet u het verslag door onze secretaris/notulist. Actieve deelname van de leden was nodig om te bepalen hoe het jubileumgeld van € 2500 het beste besteed kan
worden.

om twee zitbanken en één picknicktafel te
kunnen bestellen, of als er geen plaats voor
een picknicktafel gevonden kan worden,
vier zitbanken. Als zitbank selecteerden we
het model Sieste van het bedrijf Velopa, dat
al in onze wijk aanwezig is. Hetzelfde bedrijf heeft ook een picknicktafel, waarvan
de verlengde poten ingegraven kunnen worden. Aangenomen dat de omringende bewoners een locatie voor de zitbanken zouden
goedkeuren, wees de gebiedsconsulent Jos
Sinnige ons op het volgende. Binnenkort
wordt de buitenruimte van het winkelcentrum alcoholvrij gebied. Daklozen zouden
dan op zoek gaan naar andere plekken, met
banken als aantrekpunt. Van de andere kant
zal de nachtopvang van Het Heem binnenkort verhuizen naar de Helderseweg. Banken zouden dan zonder probleem geplaatst
kunnen worden. Voorlopig zullen we daarom een aantal maanden moeten wachten
met het bestellen van zitbanken. We nodigen intussen alle wijkbewoners uit om een
locatie voor de banken aan te reiken. Op de
banken komt een plaquette waarop aangegeven wordt dat de bank ter gelegenheid
van ons 25 jarig jubileum hier neergezet is.

Besteding € 2500 jubileumgeld
Voor het door de corona pandemie afgelaste 25-jarige jubileumviering uit 2020 met
overweging om dit in 2021 te doen, volgen
onderstaand voorgestelde alternatieven inclusief jubileum plaquettes, waaruit aanweDe Alkenhorst
zigen konden kiezen òf zelf een voorstel
Hopelijk kan Het Huis van de Wijk binnenkonden doen:
kort bij het versoepelen van de corona
1. Nieuw speeltoestel, 2. Hondenparcours,
maatregelen, weer verder opengesteld wor3. Extra zitbanken, 4. Fotoboek over de
den. Het buurthuis heeft een lange lijst begeschiedenis van De Hoef, 5. Een kunstschikbaar met Informele Hulp gedurende
werk, 6. Een derde Geestmolen infobord.
corona tijden. In 2022 bestaat de Alkenhorst
Andere suggesties worden niet ontvangen.
al weer 10 jaar. Meer dan een jaar geleden
De voorkeur ging uit naar een fotoboek
heeft De Alkenhorst nieuwe stoelen aangemaar dit zou te duur kunnen zijn en het zou
schaft. Lang werd gezocht naar een goed
een groep buurtbewoners vergen, die het
doel om de oude, maar nog goed bruikbare ,
boek samen zouden stellen. Daarom werden
stoelen te doneren. Via een Alkmaarse mosde zitbanken met een meerderheid van
kee gaan de stoelen nu naar een goed doel
stemmen aangenomen.
in Curaçao.
De Jubileum commissie ging meteen aan
het werk. De term ‘zitbank’ werd breed
Martien de Bruijn
geïnterpreteerd, zodat ook een picknicktafel
<voorzitter@geestmolen.nl>
een kans zou krijgen. De € 2500 is genoeg
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60 jaar
watermolenaar
Langere afstand communicatie vanaf
watermolen de Geestmolen wees de attente voorbijganger op een leven omspannend molenaarschap. Piet Kuiper
doet het inmiddels al weer ruim zestig
jaar lang. We feliciteren hem van harte
met dit jubileum, uitgerold in twee eeuwen.
Nadat de Geestmolen vorige maand versierd stond te pronken met blauwe vlaggetjes tussen de wieken in met een wit/
leesbaar spandoek wat goed afstak tegen de
donkere romp, was het duidelijk dat er een
feestje werd gebouwd. De aankondiging
richting het molenaarshuis was de eerste
publicatie naar de wijk toe dat Piet Kuiper
op 1 april 2021 zestig jaar watermolenaar
was. Hierna volgde nog het grote artikel
’Zoeken naar woorden, niet naar daden’ in
het Noordhollands Dagblad/Regio pagina 4
van 9 april 2021.
Duo
Ook was Piet Kuiper in het verleden enige
jaren voorzitter van Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ en toen had hij dus met twee
molens te maken. Als eerste molenaar is
één fysieke molen nu genoeg om hem na 60
jaar molenaarschap nog steeds fit te houden. Bij te zware klussen komt tweede molenaar Harry Bus uit Hensbroek hem wekelijks helpen en samen zorgt dit molenaars
duo ervoor dat de wind niet door de hekken
waait zodat we in De Hoef droge voeten
blijven houden.
Windvang
Wegens oprukkende/hogere woningbouw
kwam de molen in de loop der jaren steeds
meer ingebouwd te staan. Hierdoor werd
haar biotoop sterk beperkt zodat nu uitsluitend richting winkelcentrum De Hoef, de
molen naar de wind gekeerd kan worden
om nog wat vrije windvang mogelijk te
maken. Ter beheersing van het waterpeil

werd al in 1963 een electromotor als hulpkracht geplaatst. Intussen kan de vijzel
sinds 2021 weer gebruikt worden maar er is
nog wel wat onderhoud nodig. De Geestmolen draait ook vaak onbelast of ‘voor de
prins’. Een draaiende molen behoeft minder
onderhoud dan een stilstaande. Deze molen
uitdrukking stamt nog uit de tachtigjarige
oorlog om de Spaanse bezetters in de veronderstelling te laten dat er nog genoeg voedsel was om te malen, terwijl er niets was.
Verder draait de molen nu weer uitsluitend
op windkracht omdat naast de molen een
centrifuge pomp werd aangebracht die computer gestuurd het water op peil houdt.
Oproep
Halverwege 2021 hoopt Piet Kuiper 83 jaar
te worden. Dit feit tezamen met de uitoefening van een aanhoudend eerste molenaarschap lijkt uitzonderlijk te zijn, maar het
voelt nog steeds goed aan. Toch hoopt hij te
zijner tijd een geschikte opvolger te vinden,
die helaas niet voor het oprapen ligt. Zodoende mogen kandidaat-molenaars zich
alvast bij Piet melden.
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Verslag AV van 23 maart 2021 on-line
Opening
De voorzitter opent de eerste on-line vergadering om 19.38 uur en heet de
aanwezigen hartelijk welkom bij deze online Algemene (Leden) Vergadering.
Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris noemt de leden die afbericht hebben. Er zijn geen toevoegingen op
de agenda.
Goedkeuring vorig jaarverslag (2019)
Vanweg covid-19 kon de algemene vergadering van 17 maart 2020 geen
doorgang vinden. In De Geestmolen van mei 2020 is het Jaarverslag
gepubliceerd. Hierop worden geen reacties ontvangen waarmee dit verslag
goedgekeurd is.
Benoeming bestuursleden
Alleen de voorzitter treedt dit jaar af en heeft zich verkiesbaar gesteld. Er zijn geen
tegenkandidaten en de aanwezige leden benoemen Martien J. de Bruijn over 2021
tot voorzitter.
Jaarverslag voorzitter
Deelname Voorzittersoverleg-West (wijkverenigingen) Een paar keer per jaar
komen de voorzitters van de wijkverenigingen Alkmaar-West bijeen, vaak in
aanwezigheid van gemeentelijk gebiedsconsulent Jos Sinnige. Aangegeven wordt
dat de voorzitters veel van elkaar leren.
Deelname budget Bewoners Initiatieven-West (Regiegroep) Wijkbewoners
worden aangemoedigd tot nieuwe initiatieven om de saamhorigheid te bevorderen.
De groep bestaat uit de voorzitters van de wijkverenigingen van Alkmaar-West.
Een subsidie voorbeeld uit onze wijk is de (jaarlijkse) Nieuwjaarsreceptie.
Deelname bestuur De Alkenhorst De voorzitter is ook voorzitter van het huis van
de wijk De Alkenhorst/Schelfhoutlaan en onderhoudt contacten met alle andere
buurthuizen in Alkmaar, ook tijdens de corona pandemie.
Rabo ClubSupport Door stemmen van bewoners met een Rabobank rekening is
een bedrag van € 140,- opgehaald.
Verslag financiën
Uitstellen besluiten Vanwege aflasting van de algemene vergadering in 2020 is
besloten de te nemen besluiten uit te stellen tot de eerstvolgende algemene
vergadering. De kaskommissie verzocht nog een jaar aan te blijven waarmee
ingestemd is. De contributie over 2021 blijft ongewijzigd € 7,50 per jaar.
6
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Jaarverslag 2019 en 2020 Over 2019 netto resultaat van € 994,27 (begroot
€ 383,50); bruto resultaat van € 1.787,15. Over 2020 netto resultaat van € 4.028,78
(begroot € -2.066,30); bruto resultaat van € 3.228,39. De penningmetser licht kort
de bedragen toe onder andere geen 25-jarig jubileum viering, wel subsidie, meer
inkomsten uit contributies, Minder kosten vanuit de werkgroepen.
Begroting 2021 Begroot bruto negatief saldo van € 6.321,59 uitgaande van
jubileum ad € 4.000 (is afgezegd) en extra kopieerkaart ad € 2.400. Het bestuur en
de kaskommissie hebben de begroting goedgekeurd.
Kaskommissie De heer Willem Nachbar doet verslag van de bevindingen over
2019 en 2020 en geeft aan dat de verslaglegging in orde is bevonden. De
jaarrekening 2019 en 2020 en de begroting 2021 worden door de leden
goedgekeurd waarmee het bestuur decharge wordt verleend. De nieuwe
kascommissie bestaat uit de heren Nachbar en Aay met reservelid de heer Louter.
Vaststelling contributie 2022 Unaniem wordt ingestemd het bedrag vast te
stellen op € 7,50 per jaar
Overige zaken Het bestuur roept alle leden op die nog geen contributieverzoek of
uitnodiging van de algemene vergadering per e-mail ontvangen hun emailadressen naar het Buurtoverleg te sturen.
Besteding subsidiegeld jubileum
Het 25-jarige jubileum is vanwege covid-19 in 2020 afgelast met het idee de viering
een jaar uit te stellen. Nu dit ook geen doorgang kan vinden is na overleg
ingestemd om het bedrag van € 2.500,- voor de buurt in te zetten met vanuit het
bestuur de volgend suggesties: a. een nieuw speeltoestel; b. een hondenparcours;
c. een viertal zitbanken; d. een fotoboek over de geschiedenis van De Hoef; e. een
kunstwerk met infobord; f. een extra infobord; g. andere suggesties?
De voorkeur gaat uit naar een fotoboek maar dit kan te duur zijn vanwege foto
auteursrechten. De meerderheid kiest zodoende voor opie c: zitbanken.

Voortgang werk-/projectgroepen
Werkgroep Feestmolen Een trekker van de werkgroep en/of extra leden zijn
welkom. Activiteiten hebben zich beperkt tot de nieuwjaarsreceptie van 2020 die
zeer goed verlopen is. Geen activiteiten rondom een buitenspeeldag, nationale
molen- of monumentendag.
Werkgroep Public Relations Deze werkgroep (redactie) bestaat al vele jaren in
dezelfde samenstelling, verzorgt viermaal per jaar de uitgave van buurtblad De
Geestmolen in een oplage van 1190 stuks, werft nieuwe leden en adverteerders en
Mei 2021
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heeft een vaste kern van distributeurs van het buurtblad. Er zijn enkele nieuwe
adverteerders waarbij we willen vermelden dat Bakkerij Mens al sinds de oprichting
van het Buurtoverleg in 1995 Geestmolen-adverteerder is. De werkgroep wil ook
wijzen op de Geestmolen minibibliotheek op de hoek van de Bloemaertlaan Leonard Bramerstraat.
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
Ontkoppeling De versleten/beschadigde granulaatdrain aan de Bloemaertlaan en
Terborchlaan zijn in 2019 vervangen door permeoblokken. De versleten granudrain
Honthortslaan-flats zijn vervangen door minder slechte granudrain die vrijgekomen
is bij plaatsing permeoblokken.
Kruispunt Judith Leysterstraat – van Ostadelaan Door verhoging schijnen
koplampen van auto’s vanuit de Judith Leysterstraat verblindend te werken op
verkeer vanuit de Bloemaertlaan. Ondanks meerdere verzoeken voor aanpassing
heeft de gemeente aangegeven hier niets aan te willen doen.
Nieuwe asfaltering De nieuwe asfaltering van de Van Ostadelaan werkt als een
spiegel bij regen en nat weer. De gemeente geeft aan dat het een nieuw soort
asfalt is dat strak aangelegd is en dat ruw is zodat er geen grind op aangebracht
hoeft te worden. Na meerdere verzoeken voor onderzoek heeft de gemeente
aangegeven geen acties te willen ondernemen.
Fietspad Claezpad De anti fietssluis is gehandhaafd en er zijn extra hekken
geplaatst. Toch wordt er nog gefietst/gebrommerd via de fietssluis bij de
Bloemaertlaan. Wellicht is plaatsing van een voetpadbord een optie.
Het Heem Het Heem past niet in een kinderrijke omgeving. De politiek heeft
besloten alleen de nachtopvanglocatie in 2021 te zullen verplaatsen richting de
brandweerkazerne/Helderse weg.
Verblijfshuis Willem Kalfstraat Een vergunning voor het verblijfshuis voor
cliënten van woonvoorziening ‘De Brug’ is in december 2019 uiteindelijk niet
verleend. Dit mede naar aanleiding van de protesten uit de buurt en het feit dat het
bestemmingsplan zo’n voorziening niet toelaat. De huur is per 1 maart 2020
beëindigd.
Parkeeroverlast Met de verbouw van het NWZ is de parkeerdruk nabij de Fritz
Conijntunnel enorm toegenomen. Aan de andere kant van het spoor is voor niet
bewoners betaald parkeren ingevoerd ad € 22,50, aan onze kant is het (nog) gratis.
De gemeente heeft geen oplossing kunnen bieden. Het initiatief met een bord
‘alleen parkeren voor bewoners’ is door de gemeente verwijderd, zodat ziekenhuis
medewerkers hier blijven parkeren.
Werkgroep Speelvoorzieningen Geen mededelingen.
Werkgroep Bedrijven en Wonen
Rooker: ‘De Bloemaert’ Het plan voor vijftien grondgebonden woningen en zes
appartementen in drie bouwlagen, in de typologie van de achtergelegen woningen
van De Hoef XL, is aangepast naar tien grondgebonden woningen en zes
appartementen wegens bezwaren vanwege minder privacy en uitzicht. Het
8
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voormalige Rookerspand werd eind 2020 gesloopt en de bouw en verkoop van de
woningen start dit jaar.
Omgekeerd inzamelen In 2020 is omgekeerd inzamelen ingevoerd. Het
Buurtoverleg heeft een zienswijze ingediend tegen twee PMD locaties voor nieuwe
ondergrondse vuilcontainers aan de Bloemaertlaan. In maart 2020 is gekeken of
deze verplaatst konden worden. De overige containers zijn geplaatst waarbij de
container op de hoek Bloemaertlaan-Terborchlaan iets verschoven is, zoals het
Buurtoverleg verzocht had.
Werkgroep Groen
Trapveldje (Willem Begastraat/Moreelsestraat) Het trapveldje blijft onveranderd
populair onder de jeugd. Martien de Bruijn dankt omwonenden die hier regelmatig
vuilnis opruimen of de kinderen erop wijzen om dit het liefst zèlf te doen.
Onkruid Er groeit nog steeds te veel gras/onkruid op stoepen/hoeken van straten.
Stadswerk072 zou dit ook graag anders zien. Er werd al geëxperimenteerd met
branden/borstelen maar zo te zien is dit niet overal permanent/afdoende gelukt. De
borstelauto komt regelmatig langs.
Boomverlies/-compensatie Rond het trapveldje werden twee bomen gekapt,
waarvan één zonder duidelijke reden. Hopelijk volgt compensatie. In de
Bloemaertlaan werden vier afgestorven berken door vier nieuwe vervangen. Ook in
de wadi’s van de Schelfhoutlaan werd een boom gekapt en die is inmiddels
vervangen.
Groen in de wijk Jaar na jaar ziet het groen er steeds beter uit, dus wordt goed
onderhouden. De originele wilde bloemen in de wadi’s van de Bloemaertlaan zijn
en blijven weg, waarbij de wadi’s steeds vaker als parkeerplaats worden gebruikt
mede als gevolg van te weinig plaatsen door parkeerders van buiten (verbouw
NWZ en werknemers van bedirjven die hun auto buiten de betaalzone in onze
buurt parkeren).
Projectgroep Duurzaamheid
Stop aluminium inzameling In 2019 kwam er een einde aan de inzameling. De
regels om naar China te verschepen van té dunne verpakkingen werden
aangescherpt waardoor inname door Kerkcentrum de Blije Mare werd opgeheven.
Sindsdien volgen aluminium verpakkingen in de PMD vuilniscontainer.
Inzamelacties (doppen) Een inzamelingspunt aan de Honthosrtlaan 11 voor
plastic en metalen doppen - te herkennen aan een driehoekje met nummer - werd
opgezet door de heer Botter. Met de opbrengst worden geleidehonden afgericht.
Andere bewoners van Honthorstlaan 190 zijn een soortgelijke actie begonnen voor
KiKa (Kinder Kanker).
Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
Sluiting
Om 20.17 uur sluit voorzitter Martien de Bruijn de vergadering en dankt alle
aanwezigen voor hun deelname aan deze eerste online algemene vergadering.

Susanna E. Kropf
Notulist/secretaris
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Bloemaertlaan
- Vanaf april 2021 werd het bouwterrein
van woningproject De Bloemaert opgesierd
met een Botbouw spandoek van het binnen-

kort te starten complex, inclusief de verkoop van de zestien woningen. Hierna werd
de locatie bouwrijp gemaakt met de aanleg
van kabels/leidingen/pijpen en het aangeven van de exacte bebouwing.
- Uit gratis Minibieb Geestmolen in de
hoektuin van huisnummer 182 is behalve
boeken ook een gratis zakje bloemzaad te
halen, als de voorraad niet uitgeput is.
- Een overheid.nl e-mail van 29 april 2021
kondigt een aanvraag omgevingsvergunning aan voor plaatsing van twee dakkapellen op het woonhuis van huisnummer 204.
Buitenruimtelijke bloemen-/
bomenpracht
- Half april een waslijn met waarschuwingen geconstateerd tussen het oostelijke
Hoevervaart wandelpad en de Jan de Heemstraatbrug. In de pamfletten werd aangegeven ‘svp niet belopen, ingezaaid’. Dit stukje
oever werd door omwonenden met wilde
bloemen aangepakt. We wachten met smart
het resultaat af.
- In die maand hebben bewoners van de
Willem Hedastraat met uitzicht op de

spoorsloot, er een kleurig Keukenhofje van
gemaakt in de publieke groenstrook.
- In april 2021 vijf jonge/stevige en bloeiende boompjes gezien in de Cornelis
Buysstraat met zicht op de spoorsloot.

- De midden 2020 gekapte iep aan de NO
kant van het Fritz Conijntunneltje (Fritz
Conijnlaan) werd op 2 maart 2021 door een
hoge kraan met ander benodigd ondersteunend materieel, vervangen. De gigant is
onderdeel van een groep verplaatste bomen
afkomstig uit de Alkmaarder Hout om
plaats te maken voor de vernieuwbouw van
het NW Ziekenhuis.
Buurtagenda
Sinds de corona lock down maatregelen per
28 april 2021 iets meer zijn versoepeld in
combinatie met vaccinaties en testen, komen na ruim een jaar hopelijk de evenementen geleidelijk aan weer wat op gang.
We gaan zien of het perspectief bied voor
deze rubriek.
Fritz Conijnlaan/-tunnel
Een overheid.nl e-mail van 22 april meldt
een verleende omgevingsvergunning voor
het plaatsen van een infopaneel op de hoogte van huisnummer 18. Dit is aan de NO
kant van het Fritz Conijntunneltje. Navraag
en uitleg leverde op dat dit infobulletin onderdeel wordt van een route met verzetshelden uit WO2. De wens is ingegeven om
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verzetshelden die wegens oorlogsgeweld
om het leven kwamen te eren, zo ook de
toen zeer jonge Fritz Conijn (Alkmaar 1923
- Vught 1944). Na te zijn gefusilleerd werd
hem postuum het verzetskruis aangeboden.
Over deze verzetsheld zou begin mei 2020
in De Vest een - wegens corona uitgestelde
- theatervoorstelling worden gegeven. Dit
coronajaar werd de voorstelling op 4 en 5
mei 2021 on-line gegeven. Een Noordhollands Dagblad/Regio pagina 13 artikel
‘Musical Fritz 75 jaar online mee te beleven’ meldde dat Fritz toen de jongste knokploegleider van Nederland was. Naast een
tentoonstelling/fotowedstrijd zullen er ook
stadswandelingen worden georganiseerd
met een speciaal ontwikkeld lespakket voor
middelbare scholieren.
Groen-/gemeentelijke teams
- Op 1 maart 2021 werd een bezemwagen
gezien rond de Bloemaertlaan en Terborchlaan om de straatgoten te schonen. Op
24 maart was de bezemwagen weer in deze
buurt en schoonde ook de regenwater infiltratiestroken.
- Op 29 maart in de Honthorstlaan gezien
dat de bloemrestanten uit de verhoogde
bloembakken met een bosmaaier werden
weggemaaid.
- Op 6 maart 2021 werden aan het Weenixhof en omgeving grote struiken gesnoeid.
- Op 20 april was een gemeentelijk schoffeltrio de groenstroken van de hofjes hoogte
Bloemaertlaan aan het onderhouden.
- Op 19 april 2021 was Rowi Straalbedrijf
bv de infiltratiestroken van de drie regenwater ontkoppelde hofjes en omgeving aan het
schonen, met de bekende slang die iets weg
heeft van een olifantenslurf.

Helderseweg. Volgens het NHD/Regio pagina 5 van 22 april is de GGD zich in het
artikel ‘Nachtwerk in priktent’ aan het voorbereiden om de doelgroep dak-/thuislozen
in te gaan enten tegen Corona.
Winkelcentrum De Hoef
- Na de vorige Geestmolen uitgave werden
van het laagste flatgebouw boven het winkelcentrum de ingepakte muren rond de
beide ingangen, gevoegd.
- Na de versoepelde coronaregels van 28
april kon het fysieke terrasje van bakkerij
Mens nog niet worden doorgestart. De intake-gesprekken met bezoekers vergt te veel
tijd. Daarom een gestoffeerde bloembakrand tot normale tijden.
- Er wordt aan gewerkt om het winkelcentrum en directe omgeving in de buitenruimten alcoholvrij te maken.
Hoeverstaete (De Vleugels)
- Het Noordhollands Dagblad/Regio pagina
9 van 18 maart besteedde het grote artikel
‘Huis waar je niet vereenzaamt’ aan deze
woon-/leefgemeenschap met 186 huur appartementen. Hierin stelt de Bewonerscom-

Jan de Heemstraat
Het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 10
en 11 van 2 april kopt over twee pagina’s
met het artikel ‘Eindelijk wat rust en hoop
in het hoofd’ over het verblijf van een bevoorrechte DNO klant in het Amrath-hotel.
Als corona voorbij is zijn de klanten weer
aangewezen op Het Heem waarvan de
nachtopvang naar verwachting nog dit jaar
zal verhuizen naar de Brandweer kazerne/
Mei 2021
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missie zich voor met het organiseren van
activiteiten, voor zover coronatijden dat
toestaan.
- Kwartiermaker Astrid Admiraal verwijst
in een e-mail van 7 april naar de diverse
digitale nieuwsbrieven van juli, augustus en
december 2020 & januari en maart 2021,
via <www.hoeverstaete.nl>
JOL kinderspelen
Volgens de website werd de organisatie
voor deze spelen door basisschool kinderen
in de Egmonderhout - ondanks corona voorlopig toch in gang gezet. Mochten de
spelen tijdens de zomervakanties wèl doorgaan dan worden ze hier gehouden van 9 t/
m 20 augustus 2021.
Jongkindlaan
Volgens de voorpagina van het Alkmaars
Nieuwsblad van week 9 (eerste week maart)
is buurtgenoot de heer Frits van Eck
(Jongkindlaan) één van de vele fotografen
die foto’s van zijn favoriete Alkmaarse
plekjes deelt in de FB-groep ‘je bent Alkmaarder als’…
KPN storing
Op dinsdagmiddag 30 maart 2021 begon
een lange KPN storing in De Hoef die tot
diep in de avond duurde en verdeeld was
over twee verschillende storingen. Voor
meer dan een dagdeel moesten klanten het
doen zonder internet, vaste telefoon en tv.
Militaire oefeningen
Het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 4
van 29 maart kopt met ‘Defensie biedt excuses aan voor invasie militairen in wijk De
Hoef.’ Op 10 februari hield het ministerie
van Defensie met de Dienst Speciale Interventies een grote militaire oefening boven
De Hoef. Volgens de waarnemend burgemeester was de training niet conform de
afspraak en duurde deze veel langer zodat
hij contact zocht met Defensie. Ineens was
er een forse uitbreiding met een heli die de
halve dag boven De Hoef hing, de nodige
schoten waren te horen en militairen die op
straat met zware wapens posities innamen.

Judith Leysterstraat
In de Stadskrant van 9 april 2021/blz. 8
(Raadsfracties) vraagt de PvdA zich af hoe
het mis is gegaan bij het nieuwbouwplan
van basisschool Campus De Hoef, tijdens
het betrekken van de buurt in dit pilot participatieproject. Bewoners van de Willem
Buytewechstraat hebben op 7 april een
externe hoorzitting bijgewoond over hun in
januari ingediende bezwaarschrift tegen de
huidige positionering van de gebouwen.
Tegen een niet-openbaar gepubliceerde
maar op 5 maart wel afgegeven vergunning
voor negen te kappen bomen waarvan er
zeven worden vervangen en vier verplaatst,
werd apart bezwaar ingediend. Naar het
oordeel van omwonenden zou het bouwontwerp gekeerd moeten worden om - ook

voor de leerlingen zelf - meer buitenruimte
met zonlicht te bieden. De hoorzitting uitspraak volgt later.
Gabriël Metsulaan
Leerlingen van basisschool de Driemaster
hebben als onderdeel van vijftig Alkmaarse
schoolklassen op 22 april, Nationale Zaaidag voor bijen, biologische bloemzaden
uitgestrooid over het schoolplein. Natuurgids Alkmaar heeft de vijftig pakketten met
ieder vijftien zakjes bloemzaad speciaal
voor bijen, lesmateriaal (zoekkaart voor
wilde bijen) en twee loepjes om bijen te
bestuderen en te tellen, samengesteld en bij
de gratis aangevraagde scholen afgeleverd.
Het was een educatief programma om basisschoolkinderen te leren hoe wilde bijen te
beschermen.
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Mooiland = Heimstaden
In 2018 zette de van oorsprong Scandinavische ‘Heimstaden Woningverhuur’ voor het
eerst voet in NL en is bezig haar aanbod uit
te breiden. De in 1998 opgerichte woningverhuur biedt ruim 100.000 huurwoningen
aan in zes Noord Europese EU-landen. In
Alkmaar-De Hoef heeft Heimstaden intussen de twee wooncomplexen van woningcorporatie Mooiland aan de Van de

Veldelaan (Groote Togt en Midden Togt) en
een complex aan het El Grecohof overgenomen op de hoek van de Picassolaan/
Mondriaanstraat.
Nationale Buitenspeeldag
De Nationale Buitenspeeldag wordt dit jaar
gehouden op woensdagmiddag 9 juni. Ook
hier is de vraag of corona roet in het eten
zou kunnen gooien.
Van Oostsanenkade
Eind april een verbrande grote vuilnishoop
gezien die tussen een ondergrondse container en vuilnisbak stond opgesteld tegen de
bosjes van de middenstrook in het Maertenshof. Niet alleen het grootvuilnis maar
ook de bosschages waren verkoold achter
gelaten. Begin mei werden de verbrande

vuilnisresten opgeruimd maar de bosjes
bleven achter met littekenweefsel.
Regenwater ontkoppeling, fase 4
- Sinds begin februari heeft de eerste aannemer Kreeft Infra bv zich teruggetrokken.
De aan het begin van de Cornelis Pronklaan
toen al geopende zijkant van de straat werd
ontkoppeld gedicht door Schot Infra bv. Op
20 april werd de bouwkeet van Kreeft Infra
bv aan het Van de Veldelaan materialendepot leeg gehaald om diezelfde maand nog te
worden verwijderd en de locatie intussen
helemaal te schonen. Een volgende aannemer zal daar zijn eigen bouwkeet moeten
plaatsen. Het depot aan de Aert de Gelderlaan werd in april leeg gemaakt en daarna
zijn hopen met vooral grond, losse hekdelen, wat puin en bouwmaterialen opgeslagen.
- Het Jacob van Strijplein heeft momenteel,
in het midden, nu nog twintig parkeerplaatsen. Een e-mail van 30 maart met het ontkoppelingsontwerp toont dat zodra de wadi
wordt aangebracht er dan nog achtien parkeerplaatsen over zullen zijn. Op het keren
van het bomenplan met meer kans op beschikbare parkeerplaatsen wordt weinig
hoop gevestigd.
Ruysdaelkade
- Een overheid.nl e-mail van 1 april meldt
dat voor de op 18 december 2020 ontvangen omgevingsvergunning een verlenging
beslissingstermijn van zes weken werd afgegeven voor de bouw van vijfenvijftig
appartementen, complex ‘de Goyer’/hoek
Oude Hoeverweg. De hiervoor te slopen
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Nissan garage is tijdelijk nu helemaal gevuld met allerlei sfeerverhogende spulletjes
uit vervlogen verledens, met een oude trapauto show voor praktiserende jonge kinderen.
- In april en mei werd er door een groepje
mensen buiten in de zon gesport aan de
zuidkant van het brede trottoir bij de te slopen lege Nissan garage.
Schelfhoutlaan
- Rond 2020 en daarna vanaf februari 2021
begon het op de hoogte van het pad naar de
ingang van de tandartspraktijk weer op een
uitdragerij te lijken. Oude, maar vooral
overblijfsels van nieuwe tuinmaterialen
door bouwende omwonenden uit achterliggende straten verzamelden zich daar los ook
op de parkeerstrook, of moest dat betekenen
‘gratis meenemen’? Op 30 april bleek deze
restanten bouwmarkt langs de openbare
weg ineens verdwenen te zijn, maar later
toch weer op te duiken aan het einde van de
Weissenbruchstraat en langs genoemd pad.
- Op 13 april arriveerde netwerkbeheerder
Liander aan de zijkant van het al tijden
leegstaande winkelpand met een bestelauto
en kleine graafmachine. Navraag leerde dat
het ging om een onderzoek naar een gaslek,
waarvan de locatie op het trottoir met een
geel kruis werd aangegeven.
Sociale huurwoningen
Wijk De Hoef heeft een groot aantal van
deze gelabelde woningen. De maandhuren
voor alle sociale huurwoningen worden dit
jaar - in corona tijden - landelijk éénmalig
bevroren. Verder kunnen op basis van een
wet Eénmalige huurverlaging 2021 huurders van sociale huurwoningen - als ze relatief te duur wonen met een laag inkomen in aanmerking komen voor huurverlaging
via hun woning corporatie.
Terborchlaan
- Op de voordeur van huisnummer 15 een
pamflet gelezen dat Kevin Bakker zijn fietsenreparatie bedrijf, sinds februari heeft
moeten stoppen. Er staan nu twee hoekwinkelpanden leeg.

- Een overheid.nl van 6 mei kondigt een
verleende omgevingsvergunning aan voor
huisnummer 28, ter aanbrenging van een
dakkapel.
Van de Veldelaan
Het in De Geestmolen van februari aangekondigde energieproject, fysiek aan te brengen bovenop flatgebouw ‘Noordertogt’,
komt te vervallen. Het bedrijf wat de powernests zou plaatsen liep tegen onverwachte problemen op, extra werkzaamheden in het flatgebouw zèlf maar ook aan de
gevel en bovenop het dak. Verder zouden
de onderdelen van de powernests (apparaten
met combinatie van zonne- en windenergie)
in delen naar het parkeerterrein moeten
worden vervoerd en daar in elkaar worden
gezet. Hierdoor zou het parkeerterrein twee
maanden langer in beslag moeten worden
genomen met ook meer geluidsoverlast
door zware machines. Zodoende kan Woonwaard dit duurzaamheidsproject voorlopig
niet laten uitvoeren.
Weenixhof
- Het sinds november 2020 dag en nacht
door blijven branden van verreweg de
meeste lampen uit de zes portieken in deze
straat, werd vanaf 24 februari 2021 geleidelijk aan tot stilstand gebracht. Het bedrijf
‘Beter met Peter’ heeft aan de buitenkant
van alle portiekdeuren een sensor/
schemerschakelaar aangebracht zodat de
lampen bij daglicht uitgeschakeld worden
en niet meer gekoppeld zijn aan Liander,
die een gemeentelijke sensor juist verwijderde. Op 23 februari liet Woonwaard we-
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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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ten dat er nog geen ledverlichting werd
aangebracht in de portieken.
Westrand & westelijke randweg
- Het Noord-Hollands Dagblad/Regio pagina’s 10 en 11 van 5 maart kondigt met artikel ’Met de rug tegen de muur’ de veranderingen in de campingwereld al aan. Met
nu méér vraag naar campers/luxe koop stacaravans werden de eigenaren van Camping Alkmaar/ Bergerweg genoodzaakt om

tussen de Meerweg, Terborchlaan en de
Hoeverweg een drastische transformatie
ondergaan. Er werden diverse bomen geplant en in de toegevoegde polder meertjes
is het een kwetterend komen en gaan van
watervogels. Dit vogelgebied sluit aan op
de overkant van de Hoeverweg.
- Ondertussen werd voor het volgende fietspad Landschapsrand/Olympiapark een omgevingsvergunning(vrije) aanleg in werking

gezet. De route gaat vanaf de Olympiaweg
links van het Centraal Bureau Rijbewijzen
naar de Kromme Sloot toe, achter het Evenemententerrein (huidige GGD corona prik
tent) èn de hockeyvelden om uit te komen
op de hoek van de Robonsbosweg. Voor
deze aanleg moeten vijf bomen worden
gekapt. Op 12/5 werd de verbouw vergunning geweigerd.
- Overheid.nl e-mails van april 2021 melden dat op Olympiaweg 18 voor de aan-/
verbouw van een woning, een omgevingsvergunning werd verleend voor de kap van
tien bomen.
- Het Alkmaars Nieuwblad artikel van week
15 (12 t/m 18 april) kopt met het artikel
‘College kiest voor renovatie Sportpaleis’.
Het gebouw uit 1964 wordt niet uitsluitend
gerenoveerd maar er worden ook vergaderen educatieve lesruimten aan toe gevoegd,
dit in samenwerking met scholengemeenschap ROC. Behalve het behoud van het
gebouw voor de wielersport, wordt het nog
aangevuld met andere sportfaciliteiten zoals
een bikepark met pumptrack. Kosten €
6.700.000 waarbij de verbouwing in 2023
voltooid zou kunnen zijn.
21
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bij de gemeente een reddingsplan in te dienen. Tot nu toe werd het plan afgewezen
wegens vrees voor uiteindelijk toch permanente bewoning op een camping, met alle
sociale gevolgen van dien in tijden van woningnood. Het gevolg is dat de camping nu
te koop staat en Alkmaar het misschien
zonder camping zal moeten doen?
- De GGD corona vaccinatie tent/
Olympiaweg (Evenemententerrein) moest
in februari diverse keren gesloten worden
wegens vorst (onvoldoende verwarming) en
ijzel (onbereikbaarheid). Op 11 maart en
begin mei was sluiting nodig wegens teveel
wind.
- De Stadskrant van 9 april 2021/blz. 9
(Besluitenlijst Raad) meldt onder punt 19
dat een motie voor geluidsschermen langs
deze randweg en door vier partijen ingediend tijdens de raadsvergadering van 25 en
29 maart 2021, unaniem werd aangenomen.
- In april 2021 werd een recreatief, nieuw
en kronkelig fiets-/wandelpad in gebruik
genomen als onderdeel van de Landschapsrand, het eerste deel Zuid, in het Olympiapark. Het landschap heeft hier in de hoek

Www.driemaster-saks.nl

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Anne Bruggeman tel. 072-512 10 06

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

Mei 2021

De Hoef ZO
- We citeren het Noord-Hollands Dagblad/
Regio blz. 5 artikel ‘Vaart achter woningen
op plek Ahrend’ van 16 februari 2021. Na
de sloop van het gebouw kan volgens Burgemeester en Wethouders de stap van een
aparte Milieu-Effect Rapportage (MER)
voor het nieuwbouwplan van 146 appartementen aan de Picassolaan 201 worden
overgeslagen, dus wordt volstaan met een
aanmeldnotitie. Eventuele bezwaren worden dan behandeld in de ontwerpbestemmingsplan fase, wat het mogelijk moet maken om eerder met de bouw te kunnen beginnen.
- Eind februari 2021 werd de spoorbaan
tussen Alkmaar en Uitgeest aangepast. De
zeer lange Eurailpool werktrein - een Duits/
Oostenrijks samenwerkingsverband met
opsplitsbare fabriek op wielen - verwijderde de oude spoorrails aan de voorkant en
bracht aan de achterkant de nieuwe aan,
inclusief betonnen bielzen en stenen. Het
was een interessant high tech spektakel. Op
spoorweg overgang Kalkovenweg is te zien
dat het traject langs De Hoef richting Am-

sterdam werd voorzien van nieuwe stenen.
Echter richting Alkmaar-CS zijn nog steeds
oude stenen te zien? Navraag op 1 maart bij
Prorail leverde geen uitleg op totdat via
NPO2/TV de Zembla documentaire ‘Het
stofspoor’ op 8 april 2021 werd uitgezonden. Hierin kwamen de uit de nieuwe stenen opstijgende uiterst gevaarlijke kwartsstof wolken voorbij die kanker bij spoorbouwers kunnen verwekken omdat de kleine stofdeeltjes in de longen terechtkomen.
Stenen zijn de ballast onder de rails met
bielzen en houden de spoorbaan op zijn

plek. Wel is het geluid van treinverkeer
verminderd. Baanaanpassingen zouden over
zeven jaar voltooid moeten zijn om overdag
volgens het Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer Alkmaar - Amsterdam spoorboekloos om de tien minuten te kunnen
rijden.
- Eind maart werd voor de hoofdingang bij
Aldi - buiten de milieustraat om - op het
trottoir een klein vuilnis verdeelstationnetje
gezien voor scheiding van restafval en plastic.
- Het Noord-Hollands Dagblad/Regio pagina 4 van 3 april meldt het artikel ‘Moskee
krijgt brief met luier: Pure intimidatie’. De
recherche heeft de zaak in onderzoek.
In het Noord-Hollands Dagblad/Regio pagina 3 van 20 april is het artikel ‘Stedelijk
Museum on tour’ te vinden. Tijdens de corona lock down mochten de basisscholen
het Alkmaars Museum niet bezoeken, dus
kwam het museum naar scholen toe. Op 19
april was groep 7/8 van basisschool An
Nasr/Tooroplaan aan de beurt.
- Een overheid.nl e-mail van 22 april kondigt aan: Hoogte Willem Marishof 2, aanwijzing twee parkeerplaatsen voor opladen
elektrische auto’s.
- Aanvraag evenementen vergunning buurtrommelmarkt zondag 20 juni (vaderdag),
tussen Graadt van Roggenstraat - Tooroplaan.
- Op 27 maart werd Speeltuin De Hoef/
Mesdaglaan weer dagelijks geopend tot 3
oktober. Tevens bestaat de speeltuin dit
jaar, een halve eeuw. Ieder weekend wordt
een activiteit georganiseerd. Zie blz. 29.
Volgens het NHD/Regio blz. 2 van 5 mei
met artikel ‘kwetsbare Alkmaarder ten einde raad na sluiting woning door burgermeester’ dreigt sluiting van een woning aan
de Mondriaanstraat. Een 69 jarige man zou
zich bezig houden met drugshandel waardoor hij dakloos zou raken. Uitspraak binnen 14 dagen.
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Eleonora Hoekstra
Susanna E. Kropf
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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,-
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Nieuws van
Bij de Bron
Voor elkaar en met elkaar
Veel mensen hebben de weg naar ‘Bij de
Bron’ gevonden. Juist ook in deze corona
tijd. Vrijblijvend even binnen wandelen.
Lekker zitten. Eventueel een praatje, of
gewoon er zijn, onder het genot van een
bakje thee of koffie. Het mag allemaal.
Voor elkaar? Ja dat proberen we meer en
meer als wijkcentrum te zijn. Wij voor u en
u voor ons. Enkele voorbeelden: Het gebouw kan gebruikt worden voor uw vergaderingen. Zo gebruikt een stichting uit de
wijk het enkele keren per jaar tegen een
kleine vergoeding. Een ander voorbeeld is
dat er mensen uit de wijk elke week meehelpen het gebouw schoon maken.

om het samen te doen en zo het samen leven in onze wijk te bevorderen.
We proberen telkens wat nieuws voor u te
bedenken. Kijk voor meer informatie op
<www.bijdebronalkmaar.nl> of loop even
(vrijblijvend) langs bij Willem Buytewechstraat 2!

Tevens zijn er enkele bewoners een klein
groente tuintje begonnen in onze patio. Ze
hebben enkele bakken met aardbeien, komkommers, bloemen, paprika’s etc. gevuld
en verzorgen ‘hun’ tuintje, waar wij en u
van mee kunnen genieten. Het gebeurt regelmatig dat bewoners uit de wijk koken
voor de wijk en dat we gezellig met elkaar
eten.

Jan 06-15954135
Ineke 06-40395017

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

Het is coronatijd. We houden de maatregelen in ere. Daarom is alles kleinschaliger,
maar juist ook vaak gezelliger. Als u ook
zin hebt om met een klein groepje te komen
kennis maken, te eten of te lunchen, bel ons
gerust voor de mogelijkheden. Of hebt u
andere ideeën? Ze zijn van harte welkom.
Als team van Bij de Bron organiseren wij
steeds allerlei activiteiten voor u, zoals
knutselmomenten met kinderen, afhaalmaaltijden, creatief bezig zijn, ontmoetingen rond zingeving en of de Bijbel, klassieke muziek concerten, taallessen. Dit blijven
we doen. Maar we vinden het ook prettig
Mei 2021

Rijschool Woltheus
Website: www.rijschoolwoltheus.nl
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Nieuws van
Respijthuis Alkmaar
Het Respijthuis Alkmaar is op zoek naar
een enthousiaste vrijwilliger die ondersteuning wil bieden aan onze gasten en
mantelzorgers.
Hierbij ligt het accent op de ondersteuning
van onze gasten. De begeleiding is afgestemd op de persoonlijke wensen van de
gast (eten, activiteiten, luisterend oor) alsook de eigen kracht van de gast en de mantelzorger te versterken en zich beter te laten
voelen. Wat maakt het werk de moeite
waard? Het is een functie die veel voldoening geeft, niet alleen voor de gasten en de
mantelzorger maar ook voor uzelf. Samen
met een heel fijn team vrijwilligers brengt u
die glimlach op de gezichten van onze gasten en mantelzorgers. Als u naar huis gaat
heeft u het gevoel echt iets betekend te hebben voor uw medemens.
Taakomschrijving: Het creëren van een
veilige en warme omgeving waarbij de
wensen van de gasten centraal staan. In het
Respijthuis kunnen mensen met een chronische ziekte en/of aandoening logeren om te
voorkomen dat mantelzorgers overbelast
raken. Ook herstel na een operatie is bij ons
mogelijk. Als mantelzorger is het belangrijk
om regelmatig tot rust te komen. Daardoor
doe je nieuwe energie op. Dat is goed voor
jezelf en ook voor degene die je verzorgt.
Dat is natuurlijk alleen mogelijk als je er
zeker van bent dat de zorgvrager in een
prettige en veilige omgeving verblijft. Ons
Respijthuis is zo’n adres! Wij willen voor
de gasten een warme en veilige sfeer creëren.
Wij werken samen met de thuiszorgorganisatie de Zorgcirkel. Zij is de organisatie die
de zorg verleent in het Respijthuis. Overige
taken worden door vrijwilligers uitgevoerd.
Die worden daarin dagelijks begeleid door
twee professionele coördinatoren.

Wat heeft de organisatie te bieden:
Ruimte voor eigen ontwikkeling
Een training gericht op het werken in het
Respijthuis
Begeleiding en ondersteuning door de coördinator
Sociale contacten en veel voldoening
Een kleinschalige en huiselijke werkomgeving
Een vrijwilligersverzekering
Een intern attentiebeleid
Wij zien jouw reactie met enthousiasme
tegemoet via ons e-mailadres:
<respijthuis-alkmaar@zorgcirkel.com>
Gertruud Bakker

Nieuws van filmclub
de Pius X kerk
Beste mensen,
Hopelijk bent u de afgelopen tijd goed
doorgekomen, ondanks alle beperkingen.
De filmgroep Pius X heeft zijn activiteiten
opgeschort tot eind oktober. Dan willen wij
starten zoals gebruikelijk op de laatste
woensdagmiddag van de maand.
Wij gaan ervan uit dat wij elkaar weer op
een "normale" manier kunnen ontmoeten.
Bijtijds zal er bericht volgen over de geplande films.
Ik wens u een mooie zomer toe!
Hartelijke groet,
namens de filmgroep Pius X
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Yvonne de Weerdt
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Halve eeuw
Speeltuin De Hoef
Dit jaar bestaat Speeltuin De Hoef 50
jaar. Dat laten we niet stil voorbij gaan.
Ieder weekend wordt er een activiteit
voor de kinderen aangeboden. De feestdag zal plaatsvinden op zaterdag 12 juni
2021 aan de Mesdaglaan 180.
Geschiedenis
In 1970 was er een stuk kale grond in de
toen nieuwe Alkmaarse wijk de Hoef. Één
van de bewoners kwam met de wens om
een speeltuin voor de kinderen op te richten.
Op 22 mei 1971 opende de poort van Speeltuin De Hoef. Vervolgens werd de vereniging opgericht op 15 juni 1971. In 2012
werd het nieuwe clubgebouw "de Uitkijk"
gebouwd en daarna werd de vereniging in
juli 2017 een stichting.

Oud papier/boekenmarkt
Naast het spelen door kinderen kunnen alle
wijkbewoners eenmaal per maand oud papier bij ons inleveren ter ondersteuning van
de speeltuin. Oud papier kan op de zaterdagen 22 mei, 10 juli en 21 augustus 2021
van 09.30 - 11.30 uur - waarop tegelijkertijd
vanaf 10.00 uur een boekenmarkt plaats
vindt - weer naar de speeltuin worden gebracht. Bij grote hoeveelheden papier kan
van te voren een afspraak gemaakt worden
om deze aan huis op te halen, via telefoon
511.80.08/Els.
Meer informatie wordt wekelijks via onze
Facebook pagina bekend gemaakt. Ook zijn
we te vinden op onze vernieuwde website:
<www.speeltuindehoef.nl> Bij het entree
van de speeltuin is ook een infobord aanwezig.
Tevens zijn wij nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Opgave via Melanie
Kuijkhoven, Tethart Haagstraat 24.
Namens het bestuur van Speeltuin De Hoef

Met de Alkmaar Pas
een abonnement op
WonenPlus
Gebruik uw tegoed op de Alkmaar Pas
voor een WonenPlus abonnement. Daar
heeft u het hele jaar plezier van. Want
vrijwilligers van WonenPlus helpen mensen die beperkt zijn door een chronische
ziekte of door een fysieke, psychische of
verstandelijke beperking.
Kunt u om welke reden dan ook de deur
niet meer uit om boodschappen te doen dan
helpen wij u. Ook bij klusjes in en om het
huis, bij vervoer naar een ziekenhuisafspraak (na corona tijd). Voor hulp bij administratie of bij problemen met uw tablet,
computer of uw mobiele telefoon. We zijn
uw goede buur of verre vriend of ter vervanging of inval van een dochter of zoon
die niet kan.
Naast deze praktische hulp doet WonenPlus
nog meer. We kunnen u helpen met het
verbreden van een vangnet en het aangaan
van contacten. Dit doen we in samenwerking met diverse contactpunten en contactpersonen in de wijk. Een helpende hand
nodig of een helpende hand bieden? In beide gevallen bent u van harte welkom. Bel
het WonenPlus servicepunt in Alkmaar:
(072) 512 27 11
of mail <info@wonenplusalkmaar.nl> Wij
sturen u vrijblijvend de folder met inschrijfformulier. Een abonnement is € 2,00 of
€ 4,00 per maand.
Kijk ook op <www.wonenplus-alkmaar.nl>
of kom langs aan de Schelfhoutlaan 4.
Maandag tot en met vrijdag geopend van
9.30 tot 12.30 uur.
Vanwege corona graag eerst een afspraak
maken.

Melanie Kuijkhoven
Mei 2021

Daniella IJsveld
consulent WonenPlus
Alkmaar West en Zuid
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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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MS collecteweek van
28 juni t/m 3 juli 2021
collectanten gezocht
in Alkmaar

Buurtbemiddeling
Alkmaar ontvangt
opnieuw kwaliteitskeurmerk

Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de
landelijke huis-aan-huiscollecte van het
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn
hard op zoek naar collectanten in
ALKMAAR. Help jij ons in de strijd
tegen de zenuwslopende ziekte multiple
sclerose (MS)?

Als je in de gemeente Alkmaar een conflict
hebt met je buren en er zelf niet uitkomt,
kun je rekenen op Buurtbemiddeling.
Buurtbemiddeling is een methode om buren
die onderling problemen hebben, met elkaar in gesprek te brengen. Daarbij treden
goed getrainde vrijwilligers op als gespreksleiders.

Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen ervoor kiezen om huisaan-huis of thuis vanaf de bank te collecteren. De opbrengst van de landelijke
collecteweek is van essentieel belang voor de 25.000 mensen met MS in
Nederland die iedere dag met een ziekte
moeten leven die hun zenuwen letterlijk
sloopt.
Onderzoek naar MS en onze strijd tegen
MS moet daarom doorgaan.
Collecteren kost maar twee uurtjes tijd
per jaar. En het is nog leuk ook!

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie) heeft een strenge kwaliteitstoets
ingesteld voor Buurtbemiddeling. Als landelijk aanspreekpunt en beheerder van de
aanpak controleert het CCV bij de aangesloten Buurtbemiddelingsprojecten de uniformiteit, integriteit en zorgvuldigheid van
uitvoering van de methodiek. Indien de
kwaliteit op deze manier gewaarborgd is,
ontvangen de projecten een erkenning.
Wanneer de kwaliteit van de organisatie
bovendien aan extra voorwaarden voldoet,
wordt dit beloond met een Plus-certificaat.

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en
hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is
daarom hard nodig.
Het Nationaal MS Fonds besteedt de opbrengst uit de MS Collecteweek onder
andere aan wetenschappelijk onderzoek
naar betere behandelingen en een betere
kwaliteit van leven voor mensen met MS.
Meer informatie en aanmelden:
<www.nationaalmsfonds.nl/collecteren>

Leontine Heisen
(010) 591 98 39

Buurtbemiddeling Alkmaar van Stichting
De Bemiddelingskamer heeft onlangs van
het CCV opnieuw het Plus-certificaat ontvangen. U kunt er dus op rekenen dat De
Bemiddelingskamer de organisatie en
werkwijze op orde heeft!
De Gemeente Alkmaar, woningcorporaties
Woonwaard, van Alckmaer voor Wonen,
Kennemer Wonen, Ymere en Wooncompagnie zijn financiers van Buurtbemiddeling Alkmaar. Voor aanmelding, informatie
en advies kunt u bellen met de projectleider
buurtbemiddeling Nathalie Peters 0624368153. Mailen kan naar
<info@debemiddelingskamer.nl> Zie ook
onze website
<www.debemiddelingskamer.nl>
Nathalie Peters
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Deelname boek
over Corona
Een bijna ongekende pandemie heeft de
wereld al een jaar op zijn kop gezet en
een strijd tegen Covid-19 in gang gezet
die ons allen – in meerdere of mindere
mate – raakt. Ook wanneer straks de
vaccins hun werk hebben gedaan en wij
hopelijk weer in ieder geval een stuk van
de normale draad van ons bestaan kunnen oppakken, zullen wij ons deze onwerkelijke tijd tot in lengte van jaren
blijven herinneren.
Na de publicatie van de dichtbundel ‘Dicht
in de buurt’ en "Geen vliegtuig trekt zijn
streep" willen wij proberen om je aan te
zetten tot een bijdrage aan een nieuw boekwerk. Wij nodigen je uit om je gedachten
en ervaringen over de coronacrisis op papier te zetten. Dat kan en mag in de vorm
van gedichten, gedachten, anekdotes, dagboeknotities, zwart-wit-tekeningetjes of
korte prozateksten.
In principe is alles welkom.
Op deze manier ontstaat een unieke uitgave
die in de toekomst zijn waarde zal behouden, zoals een dagboek dat na jaren bij herlezing vele herinneringen oproept en zelfs
achteraf in waarde toeneemt. Alle politieke
verslagen zullen in de toekomst te raadplegen zijn, alle uitgaven in de pers zijn blijvend en ook alle uitzendingen op televisie
worden zorgvuldig in de archieven bewaard. Maar een verslaglegging van inwoners over hun dagelijkse gang van zaken is
minstens even belangrijk om te bewaren.
Het boekwerk, met ISBN-nummer, zal worden uitgegeven en via print-on-demand
tegen kostprijs verkrijgbaar zijn bij de reguliere boekhandels in Nederland en België
en uiteraard ook via internet.
Een kleine redactie, bestaande uit ondergetekenden, zal alle inzendingen met een milde blik bezien. Bijdragen met "politieke"
teksten zullen echter worden geweigerd.
U kunt uw inzending(en) mailen naar info@robkomen.nl.
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De gemeente Alkmaar heeft het project
financieel mogelijk gemaakt. zodat wij de
kosten van de ISBN-registratie en de proefdrukken kunnen betalen. Er zit geen verkoopwinst op het boekwerk. Wij hopen op
een leuke, boeiende, verrassende en wellicht zelfs ontroerende bundeling van uw
bijdragen. Voor nadere informatie kunt u
natuurlijk altijd bij ons terecht. En (niet
onbelangrijk): deelname is uiteraard geheel
gratis!
De definitieve deadline is niet vastgesteld,
maar zal komen te liggen nadat inzendingen niet meer toenemen. Dat zal ongeveer
een maand na deze oproep zijn.
Met vriendelijke groet,
Rob Komen info@robkomen.nl
06-18118964
Jaap van Kesteren
j.vankesteren56@gmail.com
06-40207087

BUURTAGENDA 2021
Zaterdag 22 mei, oud papier container,
Speeltuin De Hoef/Mesdaglaan 180, 09.30
- 11.30 uur, inclusief boekenmarkt vanaf
10.00 uur
Zondag 20 juni/vaderdag, rommelmarkt
Graadt van Roggenstraat - Tooroplaan
Woensdagmiddag 9 juni, Nationale Buitenspeeldag?
Zaterdag 12 juni, feestdag 50-jarig bestaan Speeltuin De Hoef, Mesdaglaan 180
Zaterdag 10 juli, oud papier container,
Speeltuin De Hoef/Mesdaglaan 180, 09.30
- 11.30 uur, inclusief boekenmarkt vanaf
10.00 uur
Maandag 9 t/m vrijdag 20 augustus, JOL
vakantiebesteding basisschool kinderen,
Egmonderhout?
Zaterdag 21 augustus, oud papier container, Speeltuin De Hoef/Mesdaglaan, 09.30
-11.30 uur, inclusief boekenmarkt vanaf
10.00 uur
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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
De Vleugels: <www.devleugels.nl> tel: 088-559
16 00, e-mail <klantenservice@zorgcirkel.com>,
grote letter boeken, ma. 14.00-15.30 uur
Grof huisvuil: afhalen: tel. 548 94 44,
afvalbrengplaats Kitmanstraat 26, di. t/m vr.
08.00-16.00, za. 10.00-16.00 uur
Het Heem: dnoDoen, Jan de Heemstraat 7,
tel. 514 29 86, Klachten: 072-514 29 80
<info@dnodoen.nl> <www.dnodoen.nl>
Hospice: Blankerhofweg 13, tel: 514 23 00
Huisartsenpost Alkmaar: tel. 518 06 18, Hertog Albrechtweg 5A. Spoedgevallen buiten openingstijden tel. 518 06 18, <info@honk.nl>
Kerken in De Hoef: Apostolisch Genootschap,
Picassolaan 20, tel. 512 49 66. Gereformeerde
Gemeente Bij de Bron: W. Buytewechstraat 2,
tel. 072-512 91 95. Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen, Jan de Heemstraat 10, tel. 520 10 10. Wijkkerk Pius X, Hobbemalaan 125, tel. 511 70 12. Vrijheidskerk,
Hobbemalaan 2a, tel. 511 09 36 (beheerder).
Christelijk Gereformeerde kerk. Honkpad 2, tel.

515 41 98, Surinaamse Moskee, Mesdaglaan
194. tel: 511 44 55.
Max Mobiel: reserveren rit: 06-193 496 21
Stichting De Bemiddelingskamer
tel. 06-243 681 53
<info@debemiddelingskamer.nl>
Natuurinstituut: info: 072-520 18 85
<info@natuurinstituut.nl> Egmonderhout
<www.natuurinstituut.nl>
Openbaar vervoer: tel. 0900 92 92
Politie: Mallegatsplein 2, tel. 0900-88 44,
Wijkagent: Bert Been, spreekuur Honthorstlaan
436, di. 14.00-14.30, tel. 0900-8844
<Bert.Been@politie.nl>
Postkantoor: (boekhandel Bruna): ma. t/m wo.
8.45-18.00, do. t/m vr. 8.45-19.00, za. 8.4518.00, tel. 512 18 24.
Respijthuis: V.d. Veldelaan 972, tel: 512 66 65
Scholen: De Driemaster, G. Metsulaan 36, tel:
512 10 06. An-Nasr, Tooroplaan 1, tel: 520 03
01. Nicolaas Beets, J. Leysterstraat 4, tel: 511 17
94.
Seksueel geweld: (UMC Utrecht) 0800-0188
SOS/Sensoor NW: telefonische hulpdienst: tel.
0900-0767., <info@sensoor.nl>
Speeltuin De Hoef: Mesdaglaan 178,
tel: 515 13 37
Stadhuis: Langestraat 97. tel: 14072
Stadsbeheer: Centraal meldpunt (grof vuil) tel.
548 94 44, ma. t/m vr. 8.00-16.00.
Stadskantoor: Mallegatsplein 10, tel. 14072,
ma. t/m vr. 9.00-16.30, don. 18.30-20.00 (met en
zonder afspraak). <post@alkmaar.nl>
Starlet: Bloedprikdienst: op afspraak: 085-773
67 36, <www.starlet-dc.nl>
VvE Hoefplan V: <HoefplanV@hetnet.nl>
Voorzitter: Nel Bijl, Beheerder: Peter Snoeck
tel. 515 47 86, 06-12 65 28 60
Wijksteunpunt: Huis v.d. Wijk De Alkenhorst,
Schelfhoutlaan 4, tel: 303 00 90, Reserveringen:
Tel: 072-303 00 90, <info@dealkenhorst.nl>
Website: <www.dealkenhorst.nl>
- Evean Thuiszorg: 0900-9897
- WonenPlus: Schelfhoutlaan 4, tel: 512 27 11
E-mail: <info@wonenplusalkmaar.nl>
Gebiedsbeheerder: info over openbare buitenruimtes: bellen naar het Klant Contact Centrum
(KCC) tel. 14 072 of de gebiedsconsulent
Gebiedsconsulent: Jos Sinnige, Honthorstlaan
436, spreekuur donderdag 9.00-10.00 uur.
tel. 14072, 06-524 933 96
<gebiedsconsulent@alkmaar.nl>
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Lidmaatschap

Projectgroepleden

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

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

Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262
John Does, Bloemaertlaan 162
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Rens Kleverlaan, Bloemaertlaan 182
Susanna E. Kropf, Weenixhof 47
• De Feestmolen
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182

• Public Relations
Martien de Bruijn, Honthorstlaan 262
John Does, Bloemaertlaan 162
Susanna Kropf, Weenixhof 47
• Webmaster
Piet Aay, Willem Hedastraat 95
<webmaster@geestmolen.nl>

Verspreidingsgebied

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

Ja, ik word lid van de vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Naam:_________________________________________________________________
Adres:_________________________________________________________________
Postcode:__________________Plaats_______________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Datum en Handtekening:_________________________________________________
Ieder jaar ontvangt u een betalingsverzoek, directe betaling: NL93 RABO 0376 4995 16

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