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Beste buurtbewoners van De Hoef
‘Geestmolen’
Ook geen Nieuwjaars receptie in 2022

We weten niet of rond de Kerst en
Nieuwjaar de corona regels iets versoepeld zullen worden. Daarom is onze
jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie met vijftig tot zestig bezoekers niet mogelijk.
Besteding jubileumgeld/€ 2500
Na de vorige uitgave van augustus 2021,
blz. 4, ontvingen we op ons plan om extra
zitbanken te realiseren langs de Hoevervaart een e-mail van 23 augustus van bewoners aan het Van der Astpad. Ze zijn minder enthousiast over plaatsing van aanvullende bankjes voor algemeen gebruik omdat deze in het verleden gediend hebben als
schuil-/slaap- en picknickplaats voor daklozen. Over de verhuizing van de nachtopvang uit Het Heem naar de brandweerkazerne/ Helderseweg is nog niets bekend.
Bovendien bezitten veel bewoners al privé
bankjes voor hun huis en zien we van dit
plan af. Daarom is een nieuw idee om van
de kunstwerken uit de in 2008 gesloopte
Uitgebreide Technische School/Jan de

van een voorbeeld staat bij de molen. Er
wordt gewerkt aan het ontwerp van dit bord.
Ook moet nog overleg gepleegd worden
met de omwonenden en Stadswerk72.
Wordt vervolgd.
De Alkenhorst
Ondanks stijgende corona besmettingen
maar dankzij steeds meer gevaccineerden
kan het sociale leven beperkt weer op gang
komen. Voorbeelden zijn de tweewekelijkse/vrijdagse Turkse Thee middagen, het
wekelijkse Kleuren voor Volwassenen op
dinsdagmiddag en het tweewekelijkse Bewegen met Muziek voor Ouderen en Beperkte Mensen op dinsdagmiddag. De cultuur educatie heeft intussen ook haar weg
gevonden naar het Huis van de Wijk met de
volgende activiteiten, gaande is op maandag
en donderdag een cursus van zes weken
Kunstgeschiedenis door de Volksuniversiteit/Alkmaar, met een herhaling volgend
jaar. Vanaf 24 januari 2022 volgt een tien
wekelijkse cursus Intro Kunstgeschiedenis
door de Vrije Academie/Amsterdam. Zondagmiddag 28 november 2021 is het weer
de beurt aan ‘De Wijk op Reis’ met dia’s
over de USA. Op 15 december een speciale
kerstbingo. Opgave noodzakelijk. Corona
vaccinatiebewijs met QR code/testbewijs of
anderszins, mee te nemen.
Capitool/Washington D.C.

Heemstraat (nodig voor de bouw van de
huidige woningen uit de De Hoef XL), foto’s te verzamelen voor een info bord waar4
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Distributeur
Per februari 2022 zoeken we iemand die de
distributie van De Geestmolen in de Willem
Hedastraat op zich kan nemen. Het zou
mooi zijn als een bewoner uit die wijk zich
hiervoor aanbiedt om vanaf begin volgend
jaar 130 exemplaren vier keer per jaar rond
te willen brengen. Aanmelden bij voorzitter
Martien de Bruijn, telefoon 072-511 35 40.
Gebiedsregisseur/Wijkagent
Intussen werkt in wijk West een nieuwe
functionaris: Gebiedsregisseur (was gebieds
consulent Jos Sinnige) Mariëlle Kiel. Wijkagent Bert Been wordt mogelijk volgend
jaar vervangen. Zie ook blz. 25.

Rabo Club Support
Op maandag 8 november 2021 werd in het
AFAS stadion de uitslag bekend gemaakt
van de stemming op clubs/verenigingen die
dan in aanmerking komen voor financiële
ondersteuning. De uitslag voor De Geestmolen is € 39. We willen de kiezers en de
Rabobank hartelijk bedanken.
Verder wens ik alle lezers namens het hele
Geestmolen team een gezellig Sinterklaasfeest, fijne Kerstdagen en een voorspoedig
2022 toe.
Martien de Bruijn
<voorzitter@geestmolen.nl>

Het wekelijkse spreekuur voor beide functionarissen is dinsdagmiddag van 14.00 15.00 uur in het wijkkantoortje/Honthorst
laan 436/hoek Terborchlaan.
Wilt u contact met het gebiedsteam? Dat
kan via <www.alkmaar.nl/gebieden/gebieds
team-alkmaar-west/> Bewoners kunnen
ook bellen met 14072 en vragen om naar ze
door te verbinden.
November 2021
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Statushouders en
spoedzoekers
Ruim twee jaar worden spoedzoekers en
statushouders ondergebracht in AZC
(Asielzoekerscentrum) de Vluchthoef.
Tot 1 januari 2022 is het COA (Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers) nog eigenaar van dit complex, daarna gaat het
over in handen van de gemeente Alkmaar. Per 1 januari 2024 zal huisvesting
van deze doelgroepen hier tot het verleden gaan behoren want de volgende eigenaar heeft bouwplannen voor een nieuwe
woonwijk/opwaardering van de buurt.
Terugblik
Al in 1989 werd bovengenoemd (AZC1) in
Alkmaar in gebruik genomen tot en met juli
2017 toen leerkrachten afscheid namen van
hun leerlingen in Vluchthoef basisschool
’de Wissel’ aan de Picassolaan 9. De reden
voor deze afbouw was destijds een landelijke trend in de vermindering van het aantal
vluchtelingen, ná de toestroom in 2015 van
hoge aantallen uit Syrië wegens een nog
steeds voortdurende burgeroorlog. Zodoende werden tegelijkertijd en aanvullend gedurende enige jaren ook vluchtelingen ondergebracht in het voormalige Belastingkantoor/Robonsbosweg 1 (AZC2). Sindsdien staat dit pand eveneens leeg en is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. In
beide gebouwen woonden, respectievelijk
wonen nog steeds leegstandhuurders. Sinds
de zomer van 2021 toen de Taliban de
macht greep in Afghanistan is het aantal
vluchtelingen weer onnoemelijk gestegen.
De verwachting is dat wereldwijd onderdak
permanent nodig zal blijven.

geleid. Ondanks vele landelijke oproepen
blijft het ex Belastingkantoor uit beeld
voor de huisvesting van vluchtelingen.
Hierna resteerde de Vluchthoef als enige
opvanglocatie om over te onderhandelen.
De gemeente Alkmaar koopt dit pand per 1
januari 2022 van het COA, waarmee statushouders en spoedzoekers in het nu tijdelijke/regionale wooncentrum geplaatst kunnen worden tot uiterlijk 1 januari 2024.
Daarna heeft de gemeente met het complex
herontwikkelingsplannen en wil ze het
Vluchthoef grondgebied hierbij betrekken.
Echter in 2012 waren de gemeente en COA
in een intentieverklaring overeengekomen
dat AZC de Vluchthoef binnen zeven jaar
zou sluiten, dat is uiterlijk 1 januari 2019.
Maar deze verklaring blijkt een ontsnappingsclausule te bevatten zodat in noodgevallen de hele verklaring komt te vervallen,
wat in 2021 van toepassing is.
Toekomst
Op 29 september 2021 ontvingen omwonenden een gemeentelijke brief over de
geplande opvang in de Vluchthoef, met het
vooruitzicht van een informatiemarkt op 1

oktober in De Alkenhorst. Hierbij waren,
naast de COA (zie foto), ook aanwezig
burgemeester Anja Schouten en de wijkagent-West in opleiding, Saskia Boersbroek.
Regionaal wooncentrum
Wegens de urgentie in 2021 hebben eerdere Verder was inspraak mogelijk tijdens een
onderhandelingen tussen de gemeente Alk- (tweede) extra gemeenteraadsvergadering
maar en het Rijksvastgoedbedrijf over de op 4 oktober. De eerste extra gemeenteaankoop van het voormalige Belastingkan- raadsvergadering op 2 september was jamtoor voor opvang van vluchtelingen/andere mer genoeg uitgelopen op de ontploffing
groeperingen, niet tot een overeenkomst van de lokale coalitie waarin dit onderwerp
niet aan de orde kwam, zodat een tweede
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raadsvergadering nodig was. Op 4 oktober
2021 steunde de meerderheid van de gemeenteraad de (laatste) heropening van de
Vluchthoef als tijdelijke/regionale wooncentrum voor huisvesting van overwegend
statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Het plan was dat hierin
zo snel mogelijk maximaal 450 statushouders mogen verblijven tot 1 januari 2022,
verdeeld over zeventig appartementen.
Voor spoedzoekers resteren dan nog acht
appartementen. Vanaf 2022 zal de gemeente

alinea van het artikel ‘Alleen de meeuwen
balen’ in op integratie. Ondernemer/
folderverpakker Nic. Oud uit Heerhugowaard maakt alvast bekend dat hij asielzoekers in zijn bedrijf wel kan gebruiken. Buitenlandse werknemers krijgen daar al op
vrijdagmiddag Nederlandse les. In het
NHD/Regio blz. 10 en 11 van 28 oktober
2021 meldt een Eritrese vluchteling ‘Het
voelt als familie’ wat slaat op het in dienst
zijn van één van de twee vluchtelingen bij
Bierbrouwerij Egmond/Egmond aan de
Hoef. Verder biedt kerkelijk centrum/
wijkcentrum ‘Bij de Bron’ (Willem Buytewechstraat 2) ook al aan om asielzoekers te
willen helpen met Nederlandse les in verschillende niveaus. Dit doet het centrum al
enige jaren. Hiermee kunnen Alkmaarse
statushouders nòg vlugger inburgeren waarmee we ze veel succes toewensen.
Susanna E. Kropf

eigenaar zijn van het complex. Het COA
heeft daarna nog maximaal drie maanden
(tot 1 april 2022) de gelegenheid om het
aantal statushouders - verdeeld over afgesproken gemeenten - af te bouwen van 450
naar 280 bewoners. Voor huisvesting van
de niet aan Alkmaar gebonden statushouders zijn resterende gemeenten verantwoordelijk.
Landelijk lopen de aantallen op te vangen
vluchtelingen royaal uit de hand. Ondanks
hoge druk meldde het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 4 van 13 oktober 2021 dat
450 statushouders pas vanaf 1 november
2021 naar de Picassolaan komen. Hiermee
kan de afschaling maximaal vier maanden
duren. Tot 1 april 2022 is Jeanine Stricker
nog de COA locatiemanager
<JeanineStricker@coa.nl> Wie haar na die
datum gemeentelijk opvolgt is nog onduidelijk.
Inburgeringsaanbiedingen
In het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 7
van 29 september 2021 speelt de allerlaatste
November 2021
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Blanckerhofweg
Een overheid.nl e-mail van 21 oktober 2021
bevat een buiten behandeling gestelde omgevingsvergunning voor huisnummer 1, te
weten de bouw van twee wasboxen bij
Tankstation Total.
Bloemaertlaan
- De bouw van woningbouwplan ‘De
Bloemaert’ verloopt erg spoedig. Als de
voortgang zo gehandhaafd blijft lijken de
zestien woningen misschien wel eerder
klaar te zijn. Hopelijk werkt dit als een gunstig voorbeeld voor resterende bouwprojecten in De Hoef.

nen maken en de tandwielen op elkaar te
vergrendelen zodat onderhoudskosten beperkter blijven. Wanneer de wieken draaien
en dus de molen trilt dan gaat de roestvorming eruit en ontmoedigt het knaagdieren
zoals boktorren. Met andere woorden een
stilstaande/onvoldoende draaiende molen
gaat véél sneller achteruit, dus kost meer.
Na de tweede wereldoorlog heeft de gemeente Alkmaar als compensatie voor onvoldoende windvang dus in ruil voor toekomstige hoog-/woningbouw in De Hoef,
een elektrische motor laten plaatsen in de
Geestmolen. Hopelijk werkt dit nog steeds
tegen minder boktorren/onderhoudskosten?
Het werkt in ieder geval nog tegen droge
voeten!
Brandkranen
Op 28 augustus 2021 was de Brandweer in
de Cornelis Begastraat de werking van de
brandkranen in de wijk aan het testen. Navraag bij de aanwezige brandweerlieden
onthulde dat dit in heel Noord-Holland
wordt gedaan.
Willem Buytewechstraat
Kerkelijk-/wijkcentrum Bij de Bron verkoopt tweedehands kleding. Dames-/
herenkleding kost € 2 per stuk en kinderkleding € 1 per stuk. Voor andere activiteiten
zie blz. 26.

- Het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 5
van 18 oktober 2021 kopt met het artikel
’Meer ruimte voor molens’, inclusief een
grote en overduidelijke foto. Als voorbeeld
wordt visueel en tekstueel verwezen naar
oprukkende bebouwing rond molens, in dit
geval bij de Geestmolen met woningcomplex ‘De Bloemaert’ op de achtergrond in
aanbouw. De molenbiotoop (directe omgeving in straal van 400 meter òf korter)
wordt dan sterk verminderd om bij volle
windvang wèl voldoende draaiuren te kun8

Fritz Conijnlaan
Na De Geestmolen van mei 2021/blz. 11
ontvingen we een gemeentelijke e-mail van
17 september dat voor de aangevraagde
verzetshelden route uit WO2, met plaatsing
van een info paneel op de hoogte van huisnummer 18, een vergunning werd verleend.
Dierenbescherming
De opbrengst van de collecte op Dierendag
4 oktober 2021 in De Hoef bedroeg
€ 893,75.
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Eerlijk en Recht
Op 23 augustus 2021 vernamen we van
Arjan Gelder/Weissenbruchstraat dat er
plannen zijn om een nieuwe politieke partij
‘Eerlijk en Recht’ op te richten met als doel
om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022, om hopelijk
regionaal uit te breiden. We wensen hem
veel succes toe. Voor meer informatie zie
<www.eerlijkenrecht.nl>
Jan Ekelsplein
Een Noordhollands Dagblad/Regio voorpagina artikel ‘Tiener met mes bedreigd’ van
4 oktober 2021 geeft aan dat een zeventien
jarige jonge op 1 oktober het slachtoffer
was van een straatroof. Die avond liep hij
met twee vrienden bij de rotonde van winkelcentrum De Hoef en werd daar aangesproken door twee jongens, wat genegeerd
werd. Op het Jan Ekelsplein werd het
slachtoffer met een mes bedreigd door het
duo, mishandeld en gedwongen zijn eigendommen af te geven, waarna hij kon vluchten.

Groen-/gemeentelijke teams
- Op 17 augustus en 1 oktober 2021 ging de
gemeentelijke bezemwagen langs in de
Bloemaertlaan en wijde omgeving om goten
en regenwater infiltratiestroken te schonen.
- Vanaf augustus werden met een hoogwerker in de wijk maandenlang boomtakken

Rond 12 en 13 oktober werden de randen
van de groenstroken rond de Bloemaertlaan
aangepakt met een vooral voor personeel
oorverdovend type bosmaaier. Op die dagen
werd onkruid op de trottoirs ook meegenomen.
- ‘Modderpaadjes aangepakt door Stadswerk072’ meldt het Alkmaars Nieuwsblad/
blz. 37/ week 40 (4 t/m 10 oktober) 2021. In
oktober startte een project om dicht geslipte
paden met langdurige plassen, gaten en
kuilen aan te pakken. Deze bestaat uit het
openen van de bestaande toplaag en er een
fundering laag over aan te brengen. In De
Hoef gaat het om de Aert de Gelderlaan,
Astpad, Egmonderhout en de Willem Kalfstraat.
- Op 20 oktober werd een gemeentelijk
groen trio gesignaleerd die handmatig in de
hofjes het hoog opgekropen onkruid verwijderde, alsook met een bladblazer dode bladeren opzoog.
- Een papierprik team met gele plastic zakken was 26 oktober actief rond de drie hofjes.
- Op 1 november werden de randen van de
groenstroken uit de buurt afgestoken. Het
zag er ineens ruimer uit op straat.
- Rond begin november verwijderde Stadswerk072 op verzoek van bewoners uit de

Moreelsestraat de bosschages aan de zijkant
van het voetbal-/trapveldje. Het doel is om
zicht te houden op de oudere jeugd.
gesnoeid en direct verwerkt tot houtvezels.
- Eind september werd in de omgeving van
de Bloemaertlaan gemaaid en met een bosmaaier om bomen en struiken heen gegaan.

Aert de Gelderlaan
Al enige keren op woensdagmiddag gesignaleerd een SRV-wagen met luid bellende
berijder. Het doet deels sfeervol aan een
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vorige eeuw denken maar tegelijk ook aan
een 21e eeuwse bijna thuisbezorging. De
doelstelling is om in heel Alkmaar mensen
met een kleine bewegingsstraal dicht bij
huis in een rijdende supermarkt toch hun
boodschappen te kunnen laten doen.
Tethart Haagstraat
Op 26 oktober 2021 was deze straat indrukwekkend geblokkeerd. Een draaiende betonmolen op een vrachtauto met hoge hijskraan erop bediende één van de ééngezinswoningen.

Jan de Heemstraat
- In 2018 werd besloten tot een onderzoek
naar verhuizing van de nachtopvang uit Het
Heem. Het Noordhollands Dagblad/Regio
blz. 9 van 10 augustus 2021 vervolgt met
‘Politiek besluit na de zomer over verhuizing daklozen’. In een NHD/Regio blz. 5/
artikel ‘Alkmaar wil snel meer woningen
gaan bouwen’ van 2 oktober 2021 wordt
aangegeven dat er ruim € 1.000.000 begroot
wordt voor de verhuizing van de nachtopvang van de Jan de Heemstraat naar de
brandweerkazerne/Helderseweg . Op 20
oktober 2021 vroegen we de Raadsgriffie
naar de laatste ontwikkelingen over de verhuizing van de nachtopvang. Tot nu toe
zonder succes.
Hobbemalaan
- Een overheid.nl e-mail van 21 oktober
2021 meldt dat voor huisnummer 72 in het
kader van de reguliere voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning werd
geweigerd voor opsplitsing van de woning.
- Op de voorpagina van het Alkmaars
Nieuwsblad van eind oktober 2021 het artikel gezien ‘Alkmaar de groenste hotspot

van het land maken’ met het vervolg op blz.
44. Hierin wordt de klimaatburgemeester
van Alkmaar gelanceerd, Wiebe van Erkelens die met zijn buurtvereniging ‘De Groene Kroko’ de Hobbemalaan alsook de Van
de Veldelaan natuurrijker maakt. Zijn functie zal een knipoog zijn naar de op 1 november begonnen VN klimaat topconferentie in Glasgow/Schotland.
Campus De Hoef
De nieuwbouw voor Scholencomplex onder
één dak campus de Hoef rondom de Judith
Leysterstraat op het terrein van het in april
2020 gesloopte vorige schoolgebouw, lijkt
steeds meer vertraging op te lopen. Het
Noordhollands Dagblad/Regio blz. 5 van 16
oktober 2021 gaat hier op in met het artikel
’Zo ga je niet met de buurt om’. Bewoners
uit de Willem Buytewechstraat kwamen
binnen dit Participatie project met bezwaren en oplossingen voor verkeersafwikkeling, bezonning en uitzicht. Een onderzoek
van de Bezwaarkamer moest er aan te pas
komen om te constateren dat de gemeente
er niets mee had gedaan. Dit betekent dat
de bouwplannen die gekoppeld zijn aan
nieuwe inspraak procedures op basis van de

eveneens nieuwe Omgevingswet, nu veel
minder inspraak bieden dan eerder gemeld.
Hierdoor kan het gebouw niet gedraaid
worden wegens door de gemeente opgelegde afspraken aan bouwers over veiligheid,
energiereductie, groenbeleid, bouwregels
en parkeernormen. De gemeente moet nu
opnieuw om de tafel met omwonenden. In
augustus werkte Liander bij de bochten van
de Judith Leysterstraat aan twee elektrici-
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teitskasten waar omheen open gegraven
greppels met hoogspanningskabels lagen.
Mogelijk een voorbereiding op de nieuwbouw.
Winkelcentrum De Hoef
- Het Noordhollands Dagblad/Rego blz. 5
van 25 augustus 2021 komt met artikel
‘Proef met doneerringen van start. Voor het
milieu’. Als proef van drie maanden komen
op diverse plekken in Alkmaar rond prullenbakken doneerringen waarin wijkbewoners blikjes en plastic flesjes kunnen achter
laten. Anderen kunnen deze inleveren voor
statiegeld. Waarschijnlijk zullen winkelcentra hierin worden meegenomen, alsook winkelcentrum De Hoef.
- Op 16 september 2021 opende Mitra
Boots Alkmaar drankenspeciaalzaak haar
deuren. Officiële Mededelingen van 29 september 2021 kondigen een verleende vergunning aan voor drank- en horeca. Erwin
Boots wensen we een voorspoedige toekomst en samenwerking toe.

- Voor de Alkmaar Ontzettend kennisquiz
op 8 oktober 2021 stelden winkelcentrum
De Hoef en Cameraland prijzen ter beschikking.
- Bij de rotonde van dit winkelcentrum
werd op 15 oktober 2021 een vrouw op de
fiets zwaar gewond bij een aanrijding met
een auto op de Van Ostadelaan. Naast ambulance en politie verscheen er ook een
traumahelikopter.
- Op 30 oktober vierde ‘Groot in Groen’
bloemen en planten, haar vijf en dertig jarige jubileum.

Hoeverpad
Begin september 2021 waren Piet en Bep
Kuiper als molenaarsechtpaar van de Geestmolen 60 jaar getrouwd waarvan bijgaande
foto getuigt met in hun voortuin een op-

blaasbaar gedenkteken. We wensen ze nog
vele jaren toe in gezondheid en activiteit.
Hoeverstaete (De Vleugels)
Op 25 september werd na twee jaar - gezamenlijk met de Alkenhorst - op beide locaties de nationale Burendag weer gehouden.
- In de gezamenlijke digitale nieuwsbrief
van 4 november 2021 met de Alkenhorst
lezen we dat er wekelijks op woensdagmorgen van 10.30 - 11.30 uur een bloemenstal
staat in de Hoeverstaete hal.
Hoevervaart
Vanaf 30 augustus 2021 werden diverse
introdagen om het begin van het schooljaar
in te luiden, doorgebracht op de Hoevervaart. Vele dubbele kano’s met leerlingen
van het Horizon College vormden een vrolijke slinger over het water met hun diverse
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niveaus aan kano vaardigheden, vooral gezien van boven vanaf de diverse bruggen.

Jongkindlaan
Op 1 november 2021 werden de regenwater
infiltratie elementen vervangen door nieuwe
exemplaren. Eind oktober 2020 werden uit
de toen nog oude strook de meest beschadigde permeo blokken al vervangen/
gerepareerd.
Willem Kalfstraat
- Op 13 oktober 2021 werd officieel toestemming gevraagd voor plaatsing van een
verhuislift bij huisnummer 140.
- Het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 5
van 18 oktober 2021 belicht met artikel
‘Brand in appartement, woningen ontruimd’
de brand in een appartement op 17 oktober
aan de Willem Kalfstraat. Bewoners spraken over grote vlammen maar er was niemand in de betreffende woning aanwezig,
waarbij de brandweer het vuur snel onder
controle had.
- Officiële Bekendmakingen van 20 oktober
2021 geven de plaatsing aan van een container op een parkeerplaats, ten behoeve van
huisnummer 22. Misschien is de reden hiervoor de brand op 17 oktober in het vorige
item?
Judith Leysterstraat
Een officiële bekendmaking van 20 oktober
2021 geeft aan dat bij huisnummer 175
(achterkant winkelcentrum De Hoef) een
container geplaatst gaat worden door keurslager Peter Groot.

Pius-Stichting
De bijna jarige Pius-10 Stichting pakt flink
uit als voorbereiding op haar honderd vijftig
jarig jubileum in 2022. Ze daagt iedereen
uit om met slimme/innovatieve ideeën te
komen gericht op ouderen om betrokken te
blijven bij de maatschappij. Totaal valt er €
150.000 te verdelen, uit te voeren/besteden
in het werkgebied van de stichting (de kop
van Noord-Holland). In 2022 worden respectievelijk de finalisten bekend gemaakt
om later hun plannen te presenteren in theater de Vest. Info:
<plusprijs@piusstichting.nl>
Cornelis Pronklaan
In de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 september 2021 brak er brand uit in een flat
met aan de achterkant garages in de Cornelis Pronklaan (voorkant Aert de Gelderlaan). Een auto die te dicht tegen de achtergevel geparkeerd stond vloog in brand die
oversloeg naar de hoger gelegen woningen.

Een wonder dat iedereen op tijd gered kon
worden en zelfs niemand gewond raakte
Ruysdaelkade 40
- Vanaf eind augustus 2021 lagen naast de
te slopen Nissan garage dertien lange/gele
PVC buizen te wachten in de Pieter
Breughelstraat, waar ze in oktober uiteindelijk ondergronds als vervanging verdwenen.
Pas op 10 november –na het begin van de
sloop– verleende de gemeente de omgevingsvergunning voor de bouw van het appartementen complex. Voorafgaand aan de
sloop werden diverse bestelauto’s gesigna-
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Een origineel donkerblauw bordje met uitsluitend de straatnaam, dus zonder enige
aanvullende info, als tweede type bordje.
Een lichterblauw bordje met wit geronde
omlijning zonder enige extra info als derde
type bordje en een vierde lichterblauw bordje met eveneens wit geronde omlijning maar
onderaan met wèl eerder genoemde aanvullende info over naam kunstenaar, genre en
jaartallen (gedeeltelijk voorbeeld: Schelfhoutlaan). In één en dezelfde straat staan/
hangen soms twee verschillende types
leerd met het opschrift ‘Asbest Total Verwijdering’. Op 1 november werd met de
sloop begonnen en binnen die dag was het
gedaan met de oude showroom. De rest
wordt hierna gesloopt om plaatst te maken
voor nieuwbouw, appartementencomplex
‘De Goyer’.
- Op 11 november 2021 ging een verlenging
beslissingstermijn in voor de kap van tien
bomen, een struik en een haag, met herplanting aan de groenstrook nabij Ruysdaelkade
40.

Jan Steenstraat
- In het Noordhollands Dagblad/Regio pagina 4 van 27 oktober 2021 valt te lezen dat
op 22 oktober tijdens een windvlaag een
grote boom om ging (naast gebouw Odeon,
bovenop een geparkeerd staande gehandicaptenbusje. Gelukkig werd niemand gewond. Een crowd funding is al gaande om
een volgende bus te financieren.
- Een overheid.nl e-mail van 19 augustus
2021 meldt een aanvraag voor een evenementen vergunning voor het organiseren
van een boeken -/CD markt Toonkunst, op
zaterdag 20 november 2021 in gebouw
Odeon, Jan Steenstraat 1A.
Straatnamenbordjes
Met regelmatig vernieuwde straatnaambordjes in de wijk tellen we momenteel vier
verschillende soorten. Dit kwartet bestaat
uit het originele donkerblauwe bordje met
niet alleen de straatnaam maar ook de namen van de persoon en de vermelding van
het genre schilder/tekenaar met geboorte/
overlijdensjaartallen, als eerste type bordje.

straatnaambordjes. Wie het wel begrijpt
mag het zeggen want ons ontgaat deze logica.
Terborchlaan
- Vanaf begin november 2021 werden de
ramen van het appartementencomplex tussen de Cornelis Pronklaan en de Van de
Veldelaan vervangen, dus verduurzaamd.
- Rond diezelfde tijd werd opgemerkt, naast
de schaatsbaan van sportcomplex de Meent,
dat het uiteinde van de zonnecollectoren
overkapping, aangelegd boven de autoparkeerplaatsen, werd beschadigd. Het gaat

hier waarschijnlijk om een verkeerde manoeuvre van een vrachtauto chauffeur waarmee de onlangs door de EU gesubsidieerde
17
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collectoren voorlopig buiten werking zijn
gesteld
Schelfhoutlaan
Wekelijks op vrijdagmorgen van 10.00 –
12.00 uur organiseert Wonen Plus in De
Alkenhorst het ‘Odensehuis’ voor wijkbewoners met geheugenproblemen en beginnen de dementie. Hierop aansluitend kan de
lunch gebruikt worden voor € 4,50 per persoon.
Van de Veldelaan
Officiële Bekendmakingen van 20 oktober
2021 kondigen de plaatsing aan van een
hijskraan achter huisnummer 157 (Jacob
van Strijplein),
Wapenhandel
In het Noordhollands Dagblad/Regio blz. 5
van 22 oktober 2021 lezen we artikel
‘Vader krijgt hogere straf voor ‘hulp’ aan
zoon’ De 47 jarige John B. werd in hoger
beroep veroordeeld tot een celstraf van acht
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maanden, waarvan vier voorwaardelijk voor
het faciliteren, aan twee tieners, van de
productie (ombouw)/verkoop van wapenhandel/munitie, vanuit zijn garagebox in De
Hoef. Een van de jongens is zijn tiener zoon
die na een eerdere jeugdrecht veroordeling
van negen maanden hiervoor, nu voor de
tweede keer in de fout ging waarvoor dertig
maanden cel tegen hem geëist werd.
Westrand
- Op 23 september 2021 diende de Alkmaarse Mixed HockeyClub/Olympiaweg 12
een kapvergunning in voor totaal drie en
twintig te kappen bomen achter de hockeyvelden en het Evenemententerrein (GGD
corona priklocatie). Herplanting vindt niet
plaats wegens (verminderde) windvang
voor de nabij gelegen Munnikenbos en Ravensmolen. Zie ook plattegrond hiernaast.
- In september 2021 diende Sportpark AFC34/Robonsbosweg 10 een kapvergunning in
voor totaal een en dertig te kappen bomen,
uit gefaseerd over tien jaar. Het gaat hier
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ook om de biotoop (leefomgeving bedoeld
ten opzichte van de windvang) op betreffend sportpark voor de Munnikenbos en
Ravensmolen aan de Munnikenbospolder.
- Sportclubs/bomen en een oude molen blijken niet altijd een gelukkige combinatie te
zijn in de Westrand waar totaal vier en vijftig bomen gekapt moeten worden. Van de

gemeente ontvingen we een e-mail van 1
november met de mededeling dat de aan te
leggen recreatieve fietspaden uit Landschapsrand deelgebied Midden (Olympia
park), vertraagd worden door de sinds begin
2021 aanwezige GGD corona vaccinatietent
op het Evenemententerrein.
- In het Alkmaars Nieuwsblad van week 38
(20 t/m 26 september 2021), blz. 23, lezen
we ‘Spelen en leren in nieuwe tuin Kiddies’. De buitenschool van dit kinderdagverblijf/Olympiaweg 16 vierde op 23 september een mijlpaal, de oplevering van een
rijk aangelegde tuin met een diversiteit aan

planten en groenten. Hier kunnen kinderen
natuurlijk spelen, leren, samen planten, oogsten en opeten in de tuin nieuwe stijl.
- In het Alkmaars Nieuwsblad week 40 (4 t/
m 10 oktober 2021), blz. 9, vinden we artikel ‘Olympiapark breidt aanbod uit’. Het
betreft een gezondheidscentrum van verschillende disciplines fysiotherapeuten,
andere medische specialisten en een mondzorgcentrum voor bijzondere tandheelkunde, kaakchirurgie en orthodontie. Het doel
is een inclusieve samenwerking van diverse
zorgaanbieders en dienstverleners. De betrokken partijen hebben inmiddels de koopovereenkomst getekend met de gemeente
die de kavels aan het Olympiapark verkoopt.
- Vanaf 9 oktober 2021 tot en met 13 maart
2022 is IJsbaan de Meent aan de Terborchlaan weer geopend
- Het Noordhollands Dagblad/Regio voorpagina van 15 oktober 2021 meldt
‘Alkmaarse stadscamping is verkocht’. De
camping aan de Bergerweg 201, tevens het
grootste kampeerterrein van Nederland,
stond sinds april 2021 te koop. Op 1 oktober werd deze gekocht door het Limmense
echtpaar Meijland. Mooi dat de camping
voor Alkmaar blijft behouden.
Willem Hedastraat
- Een overheid.nl e-mail van 4 november
2021 meldt de vergunning aanvraag voor
plaatsing van een dakopbouw met dakterras
bovenop huisnummer 13.
- Het is te mooi om waar te zijn als een bewoner uit deze straat/buurt zich zou aanbieden om vanaf februari 2022 de driemaandelijkse Geestmolen in deze straat rond te willen brengen bij honderd dertig woningen.
Reacties graag via voorzitter Martien de
Bruijn: <voorzitter@geestmolen.nl>
en
wacht hij met smart af op de aanmelding
(en).
De Hoef ZO
- Het Alkmaars Nieuwsblad week 33 (16 t/
m 22 augustus 2021) meldt ‘nieuwe locatie
zangkoor AOV’. Na meer dan vijftig jaar is
de nieuwe repetitie locatie voor de Alk-
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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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maarse Oratorium Vereniging, het kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap/
Picassolaan.
- Vanaf minimaal augustus 2021 staat een
hoekflat op de tweede etage van de Mondriaanstraat 9 leeg met twee stikkers op de
ramen en de tekst ‘Drugspand gesloten’.
- Begin september 2021 werd de Bart van
der Leckstraat opengebroken. Nagevraagd
personeel liet toen weten dat er nog veel
meer straten zullen volgen in de buurt om
de inmiddels vorige regenwater infiltratiestroken te vervangen. Dit op last van de
producent omdat de stroken té poreus en

Israelslaan overvallen, naar verluid om
kostbaarheden in zijn auto waardoor de
achterruit werd ingeslagen.
- Nadat de gemeenteraad in juni 2021 het
ontwerpbestemmingsplan goedkeurde voor
de bouw van honderd zes en veertig appartementen/Picassolaan 201, volgde op 28
oktober tijdens de gemeenteraadsvergade-

ring de goedkeuring voor het bestemmingsplan? Hierna zou het Ahrendsgebouw gesloopt kunnen worden om het vervolgens te
bebouwen. Zo ja, dan kan vanaf 2024 begonnen worden met uitbreiding van een
nieuwe stadswijk naar het dan voormalig
AZC de Vluchthoef. Zie ook blz.6.
- In oktober kwam aan de Vincent van
Goghlaan, langs een jong geplant boompje,
een zee van paddenstoelen op.

regelmatig afgebroken zijn. Deze en andere
bouwmaterialen/voertuigen opgeslagen in
het tijdelijke materialen depot wat voor de
begin 2021 gestopte Regenwater Ontkoppeling, fase 4, in de Hoef-ZW (start Cornelis
Pronklaan), werd gecreëerd tussen de Hoevervaart en de Aert de Gelderlaan in.
- In De Hoef ZO zijn werklui ook druk bezig met het verduurzamen van totaal vier en
zeventig woningen van woningcorporatie
Van Alckmaer.
- Op 29 september 2021 werd een kapaanvraag ingediend voor het kappen/rooien van
drie bomen aan de Mesdaglaan 6. Het gaat
om een berk, spar en den welke laatste
overlast gaf.
- Het volgende Repair Café is op zaterdag
11 december 2021 vanaf 13.00 uur in de
Blauwe Boom.
- Het Noordhoollands Dagblad/voorpagina
Regio van 6 september 2021 kopt met het
artikel ‘Overvallers rammen man in auto en
slaan ruit in’. Op zaterdag 4 september
2021 werd een automobilist in de Jozef
November 2021

Eleonora Hoekstra
Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>
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Www.driemaster-saks.nl

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

De Vliegerstraat 3
1816KD Alkmaar
Tel: 072-515 00 00
info@pofa.nl, www.pofa.nl
Psychosomatische fysiotherapie:
Ontspanningstherapie
Ademtherapie, Psycho-educatie
Algemene fysiotherapie
Haptotherapie
Manuele therapie
(in samenwerking met
fysiotherapie Elisabeth)
Oefengroepen:
Ontspanningstherapie
Slaaptraining, Time Out
Big Move
22
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BUURTAGENDA 2021/2022
- Donderdag vanaf 18 november om de twee weken, verzamelen om 18.45 uur voor
koffie Bij de Bron, voetbal in gymzaal van obs Driemaster/Gabriël Metsulaan, 19.00
uur
- Zaterdag 20 november en 18/12, oud papier container Speeltuin De Hoef, Mesdaglaan 180, 09.30 - 11.30 uur, inclusief boekenmarkt vanaf 10.00 uur
- Zaterdag 20 november, geplande Boeken -/CD markt Toonkunst, Jan Steenstraat 1a/
Odeon
- Dinsdag 23 november, informele avond met thema Bidden, Vrijheidskerk/
Hobbemalaan 2, 20.00 uur
- Woensdag 24 november, film over eerste vrouw die groot symfonie orkest dirigeert,
Pius X kerk, Blanckerhofweg 15, 13.45 uur
- Vrijdag vanaf 26 november om de twee weken, Bij de Bron, volleybal in gymzaal
van obs de Driemaster/Gabriël Metsulaan, 15.30 - 17.00 uur
- Zondag 28 november, De Wijk op Reis/dia’s over de USA, De Alkenhorst, 14.00 uur
- Donderdag 9 december 2021 en 13/1 en 10/2/2022, bijbelgroep in Pius X kerk, 10.30
uur
- Zaterdag 11 december, Repair Café, De Blauwe Boom/Bart van de Leckstraat 1,
13.00 uur
- Woensdag 15 december, reisfilm Afrikaanse concertpianiste en blanke man, Pius X
kerk, 13.45 uur
- Woensdag 15 december, Kerstbingo, De Alkenhorst 14.00 uur
- Donderdag 16 december, Derde Helft/Omnisportvereniging 55+ Alcmaria Victrix
Clubhuis, Terborchlaan 329, 13.00 uur
- Maandag 20 december en dinsdag 21/12, kerstbrunches met life muziek, Bij de
Bron, Willem Buytewechstraat 2, per dag 13.30 èn 17.30 uur
- Donderdag 13 januari, en 10/2, bijbelgroep in Pius X kerk, Blanckerhofweg, 10.30
uur
- Woensdag 19 januari 2022, film over Eva Péron, Pius X kerk, Blanckerhofweg,
13.45 uur
- Maandag 24 januari wekelijks t/m 28 maart 2022 intro cursus Kunstgeschiedenis
Vrije Academie/Amsterdam, de Alkenhorst, 10.00 - 12.30 uur
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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,-
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Gebiedsregisseur
Mariëlle Kiel
Ik ben Mariëlle Kiel, gebiedsregisseur
van Alkmaar Centrum, West, Huiswaard & Vroonermeer.
Als gebiedsregisseur ben ik de schakel
tussen u en vele organisaties zoals Stadswerk072, regiegroepen, bewonersondernemingen, woningbouwcorporaties en andere
(maatschappelijke) organisaties. Daarnaast
werken we gebiedsgericht binnen een gebiedsteam dat bestaat uit een Gebiedsmedewerker OOV (Openbare Orde en Veiligheid), Wijkagent, Handhaving en de Gebiedsregisseur. Samen werken we, met u
aan een veilige en leefbare buurt.
Wilt u contact met het gebiedsteam? Dat
kan
via
<www.alkmaar.nl/gebieden/
gebiedsteam-alkmaar-west/>
Bewoners
kunnen ook bellen met 14072 en vragen
om naar mij door te verbinden. De wijkagent heeft spreekuur in de Honthorstlaan.
Deze vindt plaats op de dinsdag van 14.0015.00 uur. Als het lukt, sluit ik daarbij aan.
Verder werk ik daar af en toe, maar niet op
vaste momenten en vaste tijden.

Wil je met plezier je autorijbewijs halen?
Meld je aan voor een gratis proefles!

Mariëlle Kiel
gebiedsregisseur

Nu de eerste 10 rijlessen voor
250 euro

Rijschool Woltheus
Website: www.rijschoolwoltheus.nl

Telefoon: 06-474 801 65
November 2021
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Nieuws van
Bij de Bron
Bij de Bron, het wijkcentrum van, voor
en door onze wijk. Voor elkaar en met
elkaar. Veel mensen hebben de weg naar
‘Bij de Bron’ gevonden. Juist ook in deze
tijd.
Kerstbrunches met live-muziek
Ook de komende kerstdagen vieren we
graag samen met u. Kerst lijkt nog ver weg,
maar de tijd gaat snel. Wij willen samen
met u op maandag 20 december en dinsdag
21 december van verschillende muzikale
kerstbrunches genieten. Er zullen twee
momenten per dag zijn waarbij u onder het
genot van diverse lekkernijen kunt genieten
van aloude kerstliederen die door een muzikaal ensemble worden uitgevoerd. Aanvang 13.30 en 17.30 uur per dag. Hartelijk
welkom. Bezoek onze website te zijner tijd
voor meer informatie.
Boodschappentas
Voor iedereen die dat wil, bieden wij elke
week een boodschappentas aan voor €
10,00. In een tas zit van alles. Bijvoorbeeld: olie, meel, pasta, rijst, aardappelen,
verse groenten, brood enzovoorts. De inhoud van de tas wisselt per week. De tas
heeft een waarde van ongeveer € 50,00.
Wilt u liever minder? Een halve tas is ook
mogelijk en is voor € 5,00 beschikbaar. De
tassen kunt u ophalen in ons wijkcentrum
op vrijdag tussen 16.00 en 17.00 uur. Opgave is nodig, meldt u aan bij Jan of Ineke.

Voetbal
Sinds enkele weken spelen wij voetbal in
de gymzaal aan de Gabriël Metsulaan (de
Driemaster). Dit doen we met mensen uit
de wijk. Ook zin om mee te doen? Het is
op een donderdagavond van 19.00 tot
20.00 uur gerekend vanaf 18 november.
We verzamelen om 18.45 uur bij de Bron
en drinken dan eerst een bakje thee of koffie.
Wilt u meer informatie over bovenstaande
activiteiten bel dan met Jan (06-159 541
35) of Ineke (06-403 950 17)
Voor onze andere activiteiten onder andere
taallessen (in verband met de komst per 1
november van statushouders naar AZC de
Vluchthoef), lunch, maaltijden, bezinningsmomenten rond de Bijbel, verwijzen
we u graag naar onze website:
<www.bijdebronalkmaar.nl>
Bij de Bron, Willem Buytewechstraat 2
1819 GJ Alkmaar
Ineke van Dalfsen

Volleybal
Al jaren spelen wij met mensen uit de wijk
een potje volleybal. Het is laagdrempelig
en gezellig. We spelen op een vrijdag een
keer in de twee weken gerekend vanaf 26
november, van 15.30 tot 17.00 uur in de
gymzaal aan de Gabriël Metsulaan (de
Driemaster). Wilt u meedoen? Hartelijk
welkom.
26
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Inzamelingsactie
Drop je dopje is een
groot succes
In het afgelopen jaar hebben we in De
Hoef iets meer dan 365 kg metalen en
plastic doppen en deksels verzameld via
ons inleverpunt op de Honthorstlaan 11.
Dit zijn meer dan dertig vuilniszakken vol.
Deze doppen worden uiteindelijk landelijk
verzameld en gerecycled en dat levert veel
geld op. We gaan natuurlijk gewoon door
met verzamelen voor het goede doel: Assistentiehonden Bultersmekke.
Met de opbrengst worden assistentiehonden
opgeleid voor mensen die geen of weinig
vergoeding krijgen van instanties. Samen
met hun hond krijgen zij een opleiding,
volledig gericht op hun situatie. Gaat U
ook sparen?
Alle beetjes helpen, dit is niet alleen goed
voor ons doel, maar ook voor het milieu.
U kunt de metalen en plastic dopjes inleveren op het volgende adres:
Honthorstlaan 11, De Hoef, Alkmaar
Ook kunt u ons bellen op 072- 511 18
86, dan komen we de dopjes even ophalen.
Kijk voor meer informatie over deze inzamelactie op <www.bultersmekke.nl> of via
Facebook: Doppenactie Langedijk Assistentiehonden.

Nieuws van filmclub
Pius X kerk
Film op 4 november 2021
Het waargebeurde verhaal van de eerste
vrouwelijke dirigente!
Fimvertoning op 15 december 2021
Een inspirerend, hartverwarmend en waargebeurd verhaal over de reis van een blanke
man en de Afro-Afrikaanse concertpianist
die gedwongen worden hun verschillen
opzij te zetten.
Tijdens hun tocht worden zij geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijkheden, gevaar en racisme. Uiteindelijk zetten
zij hun verschillen aan de kant waardoor er
een vriendschappelijke band ontstaat.
Wij nodigen u uit om deze woensdagmiddag “na te blijven” voor een hapje en
drankje, om elkaar mooie Kerstdagen te
wensen.
Film op 19 januari 2022 (3e woensdag
van de maand)
Het prachtige muzikale verhaal van het
dynamische leven van Eva Perón
Yvonne de Weerdt

Kees Botter
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Uitnodiging
gespreksavond
23 november in
de Vrijheidskerk
Thema: bidden

Dinsdag 23 november van 20.00 tot 22.00
uur. Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2 Alkmaar
Naar aanleiding van een afgelopen zomer
verschenen artikel in Trouw van Stevo Akkerman met als titel "Tegen mij praatte God
nooit terug" leek het ons boeiend om met
elkaar in gesprek te gaan over het thema
bidden. Bid jij? Waar bid je voor? Tot wie
bid je? Hoe, waar, wanneer? Wat verwacht
je ervan (of niets)? Lijkt het je ook wat om
het hier eens over te hebben tijdens een
avondje in informele sfeer?
We starten de avond met een kort filmpje
van een interview over bidden van Marius
met Reintje Stomphorst van de getijdengemeenschap De Binnenkamer.
Daarna gaan we met elkaar in gesprek
waarbij ds. Marius Braamse gespreksleider
is.
Er is koffie of thee met iets lekkers en na
afloop een hapje en een drankje.
We nodigen iedereen tussen de 18 en 60
jaar van harte uit! Geef je op en je krijgt het
artikel alvast toegestuurd.
Aanmelden kan bij Ingvild van den
Bos, <ikvdbos@hotmail.com>
Graag tot 23 november!
Marius Braamse
en Ingvild van den Bos
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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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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.
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. 14.00-15.00, 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: Niek van Duijn, 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 gebiedsregisseur
Gebiedsregisseur: Mariëlle Kiel, Honthorstlaan
436, spreekuur dinsdag 14.00 tot 15.00 uur.
tel. 14072, <gebiedsconsulent@alkmaar.nl>
<www.alkmaar.nl/gebieden/gebiedsteamalkmaar-west/>
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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 á
€ 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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