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Beste buurtbewoners,
Waterplan De Hoef
Maandag 11 februari was het bestuur weer
te gast bij gemeentelijke toezichthouder
Gerard Tuinstra. We hoorden dat ondanks
de lange vorstperiodes de einddatum van
het project nog steeds september 2013 is.
We kregen ook beter inzicht in de wadi’s.
Eerder dachten we dat er een bak van twee
meter diep en vijf meter breed gevuld zou
worden met absorberend materiaal. Nu
blijkt er alleen op het diepste punt van de
wadi een geul van één bij één meter te worden gegraven. Onderin komt een infiltratiebuis, daarop een laag zand en helemaal
bovenaan een laagje aarde. De kans dat de

wortels van de omringende bomen beschadigd worden zijn daarom minimaal. Op
enige afstand van deze geul wordt hier en
daar een boompje of een struik geplant.
Verder goed nieuws voor de bewoners van
de Cornelis Begastraat. De opslagplaats op
het trapveldje wordt eerder dan was voorzien gesloten en de bouwketen verplaatst
naar de grasvelden in de buurt van de molen.
Adverteerders
In deze uitgave mogen we weer nieuwe
adverteerders verwelkomen. Workshop
6

Taart verzorgt taart, cupcakes en cakepop
workshops vanuit de Willem Hedastraat in
onze wijk.
Een grote adverteerder is het Texaco De
Hoef benzinestation aan de Blanckerhofweg, met de goedkoopste brandstofprijzen
in de regio. U zult gemerkt hebben dat onze
adverteerder Van Os Outletstore in het winkelcentrum vertrokken is. U kunt nu terecht
bij de Van Os Outletstore in de Laat.
‘Huis van de wijk’ De Alkenhorst
Ons wijksteunpunt is van nu af aan elke
werkdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en
op zondag van 13.30 tot 16.30 uur. Er staat
altijd een vrijwilliger klaar om u te helpen.
Elke morgen en middag zijn activiteiten
gepland (zie bladzijde 24)

Zelf heb ik er een gewoonte van gemaakt
om twee keer per week tussen 16.00 en
17.00 uur daar een krantje te lezen en een
bakje koffie te drinken. Andere vrijwilligers
van het Buurtoverleg kunt u hier ook regelmatig vinden. Mocht u vragen hebben over
de wijk of uw mening hierover naar voren
willen brengen, dan is dit een goede plek
voor een afspraak. Ook voor feestjes is het
wijksteunpunt zeer geschikt. Eén van onze
wijkbewoners heeft er al zijn verjaardag
gevierd.
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‘Red het Buurthuis’
Buurthuis Alkmaar-West, of genaamd de
Bewonersonderneming in De Hoef Zuidoost. De Hoef Zuidoost heeft van de gemeente een half jaar gekregen om het buurthuis om te zetten in een Bewonersonderneming, beheerd door de wijkbewoners zèlf.
In onze informatieborden kunt u lezen over
de activiteiten die er georganiseerd worden
en op bladzijde 25 vindt u meer informatie.
Een prijsvraag werd uitgeschreven om met
een nieuwe naam voor het buurthuis te komen.
Duurzaamheid
Na het organiseren van een zonnepanelenactie een half jaar geleden, is Richard Bertrand nu een isolatie-actie begonnen. Dit
naar aanleiding van het succesvolle project
uit het Rembrandt-kwartier. Op bladzijde
29 vindt u zijn oproep om twee of drie bewoners van onze wijk te werven, zodat ook
in ons gebied de woningen een stuk energievriendelijker gemaakt kunnen worden.
Op een veel kleinere schaal gaan wij nog
steeds verder met het recyclen van aluminium. Soms vind ik dagelijks enveloppen met
aluminium in mijn brievenbus. Bij één van
de bewoners heb ik ook een zak vol opgehaald. Als u genoeg ruimte heeft is dat misschien een betere methode. Het geeft mij
meteen de gelegenheid om aan te geven wat
niet gewenst is, zoals koffie- en chipzakken,
die vaak maar een superdun laagje aluminium bevatten, dat echt niet de moeite waard
is. Tijdens de kerstdagen in een klein dorpje
in Beieren ontdekten we trouwens dat daar
een container voor aluminium en blik ge-

Buurtagenda
Filmclub Buurthuis
Alkmaar-West
Zondag 24 maart, 28 april
en 9 juni

Repair Café BAW
Laatste zaterdag
Van elke maand
13.00-16.00

ALV
Dinsdag 12 maart
19.30-22.00

Zondagmiddag Café
De Alkenhorst
Elke zondag 13.30-16.30

Limerick

Boet van Heugten
Februari 2013
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woon in het milieustraatje voor kwam. (zie
foto vorige bladzijde)
Algemene Leden Vergadering
Onze ALV is dit jaar gepland op dinsdag
12 maart van 19.30 uur tot 22.00 uur. Ook
deze keer zijn we weer uitgenodigd door de
mensen van de kerk van Jesus Christus van
de Heiligen de Laatste dagen aan de Jan de
Heemstraat 10. Mede door deze centrale
plek in onze wijk rekenen we op een hoge
opkomst, liefst met leden die nog meer
voor ons Buurtoverleg willen betekenen als
werkgroeplid of bestuurslid. Maar natuurlijk ook gewoon om de verslagen van het
bestuur en de werkgroepen te horen en hun
plannen voor de toekomst. Of om zelf met
vragen of ideeën aan te komen of gewoon
om uw medebuurtbewoners te ontmoeten.
Na de pauze geeft mevrouw Danielle IJsveld een korte presentatie over WonenPlus
en het nieuwe wijksteunpunt ‘De Alkenhorst’.
Lidmaatschap
Binnenkort zult u van de penningmeester
een uitnodiging ontvangen om het lidmaatschap, nog steeds euro 7.50 per lid, over te
maken. Het Buurtoverleg en vooral het
buurtblad heeft uw bijdrage hard nodig. U
kunt de penningmeester vóór zijn door zelf
reeds de euro 7.50 over te maken naar ons
Rabobank rekening nummer 3764.99.516
of het nieuwe IBAN nummer: NL93 RABO
0376 4995 16. Het aantal leden van het
Buurtoverleg neemt gestaag toe. Mede hier
door verwachten wij dit jaar geen subsidie
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van de gemeente nodig te hebben om de
begroting rond te krijgen. Wilt u op een
andere, heel aangename mannier, ons Buurtoverleg financieel helpen dan kunt u zich
opgeven via <Feestmolen@geestmolen.nl>
voor de jaarlijkse Rabobank fietssponsortocht die dit jaar op zaterdag 8 juni plaats
vindt. De eerste tien fietsers kunnen € 300
voor onze kas verdienen. Meer bewoners
kunnen meefietsen maar dan uitsluitend
voor de gezelligheid.
Website <www.geestmolen.nl>
Op dit moment wordt gewerkt aan de layout van de website. Eind maart zal deze de
huidige site vervangen. Nieuwe lente, nieuwe site. U kunt intussen ook op onze website reageren. Een bepaalde stelling wordt
geponeerd waarop u kunt reageren. Deze
keer gaat de stelling over ons nieuwe wijksteunpunt. ‘Voldoet wijksteunpunt ‘De
Alkenhorst’ aan uw verwachtingen?’
Ledenwerving
De novemberuitgave van De Geestmolen
werd aan de nieuwe bewoners uit Plan Hoevervaart (De Meidoorn en De Winterlinde)
persoonlijk door de redactie overhandigd.
Dit om die bewoners te verwelkomen en
mogelijk nieuwe leden te werven. In De
Winterlinde zal deze actie herhaald worden
en voor de eerste keer ook bij de nieuwe
bewoners van het appartementencomplex
De Alkenhorst.
Martien de Bruijn
voorzitter
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Tijdens de Algemene Leden Vergadering
van 23 oktober 2012 werd een inventarisatie gemaakt van pijnpunten voortkomende uit de herinrichting van de openbare buitenruimte, na gedeeltelijke uitvoering van de regenwater ontkoppeling.
Intussen breidde het aantal heringerichte
straten in het ontkoppelingsgebied zich
verder uit en werden bestaande knelpunten omgezet in verbeteringen. We spreken onze waardering uit voor deze bereidwillige houding van de gemeente.
Onderstaand een overzicht van de vorderingen:
Weissenbruch- en Tethart Haagstraat
- In de eerste helft van januari 2013 werden
beide rode keerpleintjes opengebroken vanwege aan te passen waterlopen. Tegelijkertijd zijn geleidelijke op- en afritten van
stoepen naar de wegdekken aangebracht
voor fietsers, zodat trottoirs géén fietspaden
meer blijven. Op meerdere plekken werden
voor voetgangers en rolstoelers ook geleidelijke op- en afgangen aangebracht.
- Eind november 2012 zijn alle boompjes
geplant, met in de boomplant gaten speels
laag struikgewas. Door dit groen zien de
straten er nu completer uit.
- Op 10 januari 2013 was het een drukte van
belang in de gewoonlijk rustige Weissen-

bruchstraat. Met vlaggen, wimpels en het
legen van grote containers met water werd
het Granudrain Rain System (afwaterende
grind stroken) flink gepromoot bij vertegenwoordigers van gemeenten met regenwater ontkoppelingsplannen.
- Eind januari 2013 werden in de te smalle
Tethart Haagstraat de parkeerplaatsen - op
wegdek niveau - deels gewijzigd in verhoogd parkeren op kasseien, dus nu ook op
(brede) stoephoogte. Dit om de overburen
draaimogelijkheden te bieden bij het uit- en
inrijden van de oprit met hun auto’s.
Weenixhof/Bloemaertlaan
- Rond 11 januari 2013 werden de stoepen
van deze (deels) heringerichte straten, randen van bloemperkjes, boomplant gaten en
straatlantaarns mooi afgerond met (op maat
gesneden) klinkers en stukken natuursteen.
- Het PWN kondigde van te voren aan dat
er op 1 februari 2013 onderhoudswerkzaamheden zouden worden gepleegd aan
het waterleidingnet, waarbij midden op de
dag gedurende vier uren geen water beschikbaar zou zijn. De werklocatie bleek de
deels heringerichte Bloemaertlaan/hoek
Cornelis Begastraat nog in oude staat, waar
de VBK-groep oude waterleidingen verving
in nieuwe lichtblauwe kunststof leidingen.
Op zaterdag 7 juli 2012 werden op diezelfde plek - na een lekkage waardoor de waterdruk wegviel - ook al werkzaamheden
verricht, die het gevolg waren van eerder
onderhoud waarbij de watersluiter onvoldoende was dichtgedraaid. Hadden recente
werkzaamheden toen ook gecombineerd
kunnen worden?
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9

10

Februari 2013

- Langs het deels heringerichte wandelpad
en overige stoepen van de Bloemaertlaan,
werden op- en afritten geleidelijk aangepast.
Leonard Bramerstraat
Intussen werden de stoepen en drempels

voor de garage blokken verlaagd, zodat het
regenwater niet meer in de garages stroomt.
Punaises
Groot was de aangename verrassing - vooral tijdens de afgelopen sneeuw- en ijzelperiode van januari en februari 2013- dat de
diverse ronde punaises van oneffen grijze
Portugese kasseien aangebracht op kruisingen en splitsingen, uiteindelijk bijna niet-

oplopend werden uitgevoerd maar eerder op
dezelfde straathoogte.

tooid, maart 2013. De SchelfhoutlaanWest zal ook zes weken duren en is naar
verwachting klaar in april/mei 2013. Het
vervolg van de Bloemaertlaan is in volle
gang en zal ongeveer in maart 2013 worden
opgeleverd. In de Bloemaertlaan komen
uitsuitend tussen het Lievenshof en het Porcellishof nog wadi's.
In maart/april 2013: wellicht start van de
Cornelis Begastraat, waardoor de bouwketen verhuizen naar de omgeving van watermolen de Geestmolen en daarom een ontwerp plan nodig is voor het speelveldje
(materialen opslag/parkeerterrein werktuigen). In april/mei 2013 volgt de Honthorstlaan waar éérst per parkeerterrein zal worden ontkoppeld en heringedeeld en pas
daarna wordt het wegdek gedaan. Het
speelplaatsje wordt hier omsloten met bij
het wandelpad in te planten struiken die nu
nog staan aan het einde van de Weissenbruchstraat en de Tethart Haagstraat.
De laatste (herstel en aansluitings) werkzaamheden vinden plaats van mei - september 2013 aan de Cornelis Begastraat, Bloemaertlaan, Terborchlaan en Honthorstlaan. De einddatum van het project in dit
deel van De Hoef is voorlopig vastgesteld
op september 2013. Hierna volgt De Hoef
Zuidoost in 2014.
Vuurwerk
Ondanks waarschuwingen van omwonenden kwam op oudejaarsdag vuurwerk terecht middenin nieuwe materialen nodig
voor aanleg van de regenwater ontkoppe-

Planning
Voor deze planning van de werkzaamheden
wordt uitgegaan van géén verdere vorstperiodes. Op 11 februari werd begonnen met
het vervolg van de Terborchlaan (tussen de
Weissenbruchstraat en Schelfhoutlaan) en
tegelijk ook de Schelfhoutlaan-Oost met
wadi’s aangepakt. Naar verwachting worden deze twee straten in zes weken volFebruari 2013
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ners, die de werkzaamheden in hun opengebroken straten hadden doorstaan, op deze
lekkernij getrakteerd. De waardering en
dank zijn groot!

ling op het afgesloten opslagterrein
(trapveldje). Een flinke brand brak uit op de
hoek van de Honthorstlaan. Op 7 januari
2013 werd aangifte gedaan bij de politie,
bij wie de daders inmiddels bekend zijn
Kok-Oosthuizen
Uitvoerder Kok-Oosthuizen verspreidde
rond 28 november 2012 huis-aan-huis in
het reeds voltooide deel van het ontkoppelingsgebied een heerlijk stukje banket. Met
de feestdagen in aantocht werden bewo-

Taart, cupcakes en cakepop workshops in
Alkmaar
Ben je op zoek naar een leuke én smakelijke
workshop in Alkmaar of omgeving, dan ben je
bij Workshop-Taart aan het juiste adres! Of het
nu om een vrijgezellenfeest, kinderfeestje of
een bedrijfs-/afdelingsuitje gaat, wij bieden
workshops op maat aan. Als je contact met ons
opneemt, vullen we gezamenlijk
het programma in.
Workshop-Taart
Willem Hedastraat 43
1816 KC Alkmaar
06-416 373 50;
www.workshop-taart.nl,
workshoptaart@gmail.com
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Niet-brandende straatlantaarns
- Half december 2012 functioneerden in de
Tethart Haagstraat, het aansluitende deel
van de Terborchlaan, Bloemaertlaan, Weenixhof, Leonard Bramerstraat èn de Honthorstlaan nog in oude staat, de straatlantaarns niet. Na een bericht aan de gemeente
kwam er weer licht in de duisternis.
- In de eerste week van februari 2013 was
het minimaal in de Tethart Haagstraat, het
verbindende stuk Terborchlaan en het Weenixhof-N wéér volop raak, dus duisternis
alom. Hopelijk blijven niet-functionerende
straatlantaarns géén vast onderdeel van het
regenwater ontkoppelingsgebied, maar óók
daar buiten (zie Hoefcocktail).
Susanna E. Kropf

Van Ostadelaan 282
1816 JH Alkmaar
Tel: 072072-512 54 34
Fax 072072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl
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Natuurvriendelijke
inrichting
oevers Hoevervaart
Geachte bewoners,
Zoals bekend leggen gemeente Alkmaar en
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in diverse wijken in Alkmaar natuurvriendelijke oevers aan. Dit in het kader
van het Waterplan Alkmaar. Via deze brief
wordt u geïnformeerd over de voortgang en
stand van zaken rond de aanleg van natuurvriendelijke oevers in uw wijk.
De aanleg van de natuurvriendelijke oevers
aan de Hoevervaart begint half februari
2013. Gestart wordt aan de kant van de ring
van Alkmaar. Geleidelijk aan werken we
noordwaarts. Voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever bij de Nicolaas Beetskade geldt dat een deel nog niet wordt uitgevoerd, omdat uit een verkennend bodemonderzoek blijkt dat zich op een deel van de
oever een verontreiniging bevindt. Momenteel wordt een nader bodemonderzoek uitgevoerd om aard en omvang van de verontreiniging in beeld te brengen. Uit het nader
onderzoek moet blijken of aanvullende
maatregelen noodzakelijk zijn.

dat de juiste maatregelen worden genomen
en gehandhaafd.
Transportleiding
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt deze maand ook aan een
transportleiding. Dit betekent dat er diverse
werkzaamheden plaatsvinden rond een aantal punten bij de Nicolaas Beetskade. Ook
komt er een tijdelijke afvoerleiding in het
water. De werkzaamheden duren zo’n vier
weken.
Boten
De eigenaren van de boten die nog in het
water liggen, worden tijdig geïnformeerd
over het moment waarop zij deze moeten
verwijderen. Na de aanleg van de natuurvriendelijke oevers kunnen de mensen de
bootjes terugleggen en de eventuele aangevraagde en vergunnende steiger zelf aanleggen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Hartog van de gemeente Alkmaar op telefoonnummer 06 – 3038 7397.
Met vriendelijke groeten,
Gert Hartog
Projectleider

Werken in het broedseizoen
De werkzaamheden aan de Hoevervaart
lopen door tot juni 2013. Dit betekent dat er
gewerkt wordt in het broedseizoen. Voor dit
werk is er een ontheffing van de Flora &
Faunawet aangevraagd en verkregen. In de
ontheffing staat dat we rekening moeten
houden met de aanwezige flora en fauna en
indien nodig passende maatregelen te nemen. De directie van het werk ziet erop toe
Februari 2013
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Judith Leysterstraat

Kapplan
Winkel
centrum
De Hoef

Van Ostadelaan

44 bomen
gekapt

Boom
aanplant
Plan
Winkel
centrum
De Hoef
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Judith Leysterstraat

Van Ostadelaan

57 nieuwe
bomen
Milieustraatje

Vergroot parkeerterrein, verhoogd tot wandelgebied niveau

Uitbreiding
Vomar, nieuwe
locatie Blokker,
pinautomaat
Achteringang,
afgesloten met
schuifdeuren

Bestaande
bomen
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(advertorial)

Texaco De Hoef,
voormalig Texaco
Wokke, heeft metamorfose ondergaan
Het tankstation van Texaco in De Hoef
heeft een forse metamorfose ondergaan.
Nieuwe pompen, LED luifelverlichting en
het assortiment in de winkel is vernieuwd
naar de laatste maatstaven. Station manager Susan Luttje van BOHA Oliemaatschappij is met recht trots op Texaco De Hoef. "Per 1 december hebben wij
het tankstation overgenomen en hebben
de prijzen aangepast zodat we de goedkoopste in de regio zijn."

D

at Alkmaarders het vernieuwde benzinestation inmiddels al weten te vinden, blijkt wel uit de toeloop naar het station tijdens de openingsactie die van 7 t/m
10 februari werd gehouden.
Tijdens de actieperiode gaven we een spectaculaire openingskorting op Euro en Die-

sel, waarbij we ook een leuke attentie uitdeelden aan klanten in de vorm van een tshirt. Hoewel de actie inmiddels afgelopen
is, blijven de scherpe prijzen gehandhaafd
om daarmee de goedkoopste in de regio te
zijn vertelt Susan.
Klanten kunnen gebruik maken van het
bekende Rocks’ spaarprogramma. Dit resulteert al snel in Rocks’ vijfjes die besteed
kunnen worden aan mooie geschenken.
BOHA heeft naast de Rocks’ altijd een eigen spaarprogramma. Op dit moment sparen de klanten voor gratis t-shirts.
De metamorfose van het pompstation heeft
ook een positief effect op de omliggende
buurt. Het plantsoen rondom het station is
aangepakt, waardoor er veel meer zicht op
het terrein is.
Texaco De Hoef: bemande service voor
onbemande prijzen. Het enthousiaste team
van medewerkers begroet u graag op het
tankstation.
Het station is te vinden aan de Blanckerhofweg 1 (naast winkelcentrum De Hoef) tel.
072-511 59 20. Openingstijden: maandag t/
m vrijdag van 6.00 tot 21.00 uur, zaterdag
van 7.00 tot 21.00 uur en zondag van 8.00
tot 21.00 uur. Kijk voor meer informatie op:
<www.boha-oliemij.nl>.
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Voor een goed advies en deskundig onderhoud van alle
klokken en horloges, kunt u nu direct bij
de horlogemaker terecht.
Kom eens langs in de werkplaats of
bezoek ons op
<www.uurwerkreparatie.nl>

Wesselink & Vreeker
Van Ostadelaan 294a
1816 JH Alkmaar
072-515 75 73
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Hoevervaart
De Geestmolen van november 2013 toont
op bladzijde 23 het artikel ‘Natuurvriende
lijke inrichting Hoevervaart’. Aan deze oeveraanleg met bredere reikwijdte elders in
West besteedde het Hoogheemraadschap/
Heerhugowaard een vaststellingsbesluit
inclusief de van toepassing zijnde crisis- en
herstelwet, gepubliceerd in het Alkmaars
Weekblad van 5/12/2012.
Tot zes weken daarna lag bij de gemeente
en het Hoogheemraadschap het definitieve
vaststellingsbesluit ter inzage. Zie de gemeentelijke aankondiging over de werkzaamheden in februari 2013, op bladzijde
11 van dit blad.
Intussen werden rond het eind 2012 aangelegde wandelpad langs de Hoevervaart-Oost
in Plan Hoevervaart, bosschages aangelegd.

Het Hoogheemraadschap en de gemeente
zijn hier blijkbaar wèl overeengekomen
welke beplanting langs het Van der Astpad
en de Saverystraat mag staan, in verband
met de blijvende stabiliteit van de oevers
(dijkjes).
Het geheel lijkt er in het voorjaar ontluikend uit te komen zien.

Winkelcentrum De Hoef
- De 208 jaar oude wijnhandel Kraakman
werd eind 2012 gedeeltelijk verbouwd.
Stellingen van donker hout werden vervangen door lichter hout, het assortiment werd
uitgebreid en de winkel biedt meer openheid naar achteren toe. Proostend wensen
we wijnhandel Kraakman het dubbele aantal jaren toe.
- De Stadskrant van 19/12/2012 meldt dat
na de vergunningenprocedure, komend
voorjaar gestart kan worden met de reconstructie van het winkelcentrum. Dit moet
begin 2014 klaar zijn.
- In januari 2013 werd de geldautomaat in
de voorgevel van supermarkt AH, verwijderd.
- De Stadskrant van 19/12/2012 vermeldt
een aanvraag voor de kap van bomen in
verband met de reconstructie van winkelcentrum De Hoef, Van Ostadelaan
294 en 296 (supermarkten AH en Vomar).
- De digitale gemeentelijke Officiële Mededelingen van 30/1/2013 melden dat de
beslissingstermijn voor een aangevraagde
omgevingsvergunning met zes weken werd
verlengd, voor wat betreft het verbouwen
en uitbreiden van het bouwblok AH Supermarkt aan de Van Ostadelaan 294. De ontvangstdatum was 5/12, waarbij de verbouwingsovereenkomst werd getekend op
6/12/2012.
Energieprogramma
De Stadskranten van 16 en 30 januari 2013
melden in het kader van een wijkentoer dat
op zaterdag 9 maart 2013 dit Energieprogramma wordt gepresenteerd in De Hoef.
Suggesties op het gebied van duurzaamheid
en energiebesparing zijn welkom via
<energieprogramma@alkmaar.nl>.
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Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Anne Bruggeman tel. 072-512 10 06

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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ten uit het Alkenhorst complex voor bewoners en genodigden, georganiseerd door
Habion/Houten.
Bloemaertlaan
In de nacht van 24 januari 2013 brandde
een auto aan de Bloemaertlaan geheel uit.
De brandweer bluste het voertuig en de
politie zoekt naar getuigen. Hopelijk is er
geen verband tussen deze en de diverse
andere autobranden van drie maanden geleden in ongeveer hetzelfde deel van de wijk
Parkje Terborchlaan/Aert de Gelderlaan
Eind november 2012 werden alle wandelpaden opnieuw geasfalteerd en ziet het heringerichte parkje er verzorgd uit.
Open huis De Alkenhorst
- Na het Open Huis op 24 november 2012
van het nieuwe wijksteunpunt De Alkenhorst als Huis van de Wijk aan de Schelfhoutlaan 4, werden de activiteiten uitgebreid. Wijkbewoners kunnen elkaar hier
ontmoeten bij een kopje, aan de leestafel,
achter één van de laptops, bij computerondersteuning, onder een spelletje, tijdens het
Zondagmiddag café. Voor meer activiteiten
zie het weekprogramma op bladzijde 24 in
dit blad. Het zelf ontplooien van activiteiten
of één van de zalen te huren voor bijeenkomsten/feesten, is ook mogelijk.
- Op 13 december 2012 vond de Officiële
Opening plaats van de 37 zorgappartemen-

De Vleugels
Op zondagmiddag 5 mei 2013 (Bevrijdingdag) speelt de Alkmaarse Big Swing Band
in het kader van een serie optredens bij
zorgcentra, als laatste in De Vleugels. Het
concert begint om 15.00 uur.
Straatlantaarns
Vooral in januari maar ook in februari was
’s avonds duisternis het geval vooral aan de
westkant van de Fritz Conijn fietstunnel,
maar ook in de De Vliegerstraat. Na een
bericht aan de gemeente werden straatlantaarns gerepareerd en is de situatie verbeterd maar in het tunneltje branden nog niet
àlle lantaarns.
Willem Kalfstraat
Op 14 december 2012 zat een kat hoog in
een boom gevangen, langs de Hoevervaart.
Het beest durfde op eigen kracht niet naar
beneden af te dalen dus moest de brandweer met groot geschut - zich een weg banende door het snoeien van takken - er aan
te pas komen om de kat te redden. Daarna
werd het samen met de brandweerlieden kat
in ‘t bakkie.
Het Kruispunt
Op 2 januari 2013 opende aan de Van de
Veldelaan 69, telefoon 531.47.95, het multidisciplinair zorgcentrum voor bekkenproblematiek, Het Kruispunt. Aan alle problemen die zich tussen de bekkens (volwas-
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Buurtpanel
uw mening telt!
Het Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ wil haar bewoners betrekken bij het beleid van onze wijk.
Vaak ontmoeten wij vertegenwoordigers van de gemeente en worden we
verwacht namens onze achterban te
spreken.

A

f en toe willen wij onze wijkbewoners daarom vragen om liefst via
internet, maar ook mogelijk op papier hun
mening te geven over onderwerpen die
voor hen van belang zijn en waar het
Buurtoverleg zich mee bezig houdt: leefbaarheid in de buurt, openbare orde, veiligheid, groen onderhoud, speeltuinen, etc
Wilt u ook deel nemen aan dit panel en
een paar keer per jaar een paar korte vragen beantwoorden of een enquête invullen? Stuur dan uw e-mailadres door aan
<buurtpanel@geestmolen.nl> of geef uw
naam en adres door via Honthorstlaan
262. De gegevens worden door ons vertrouwelijk en anoniem verwerkt. De papieren enquête wordt bij u gebracht en
ook waar nodig weer opgehaald.
Martien de Bruijn
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UITNODIGING ALGEMENE
LEDENVERGADERING
van Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’
Dinsdag 12 maart 2013
De kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste dagen
Jan de Heemstraat 10
Aanvang 19.30 uur
Koffie om 19.15 uur
Na de pauze geeft mevrouw
Danielle IJsveld
een presentatie over
WonenPlus
en het wijksteunpunt
‘De Alkenhorst’
Alle leden van het Buurtoverleg
zijn welkom
De leden ontvangen nog een
persoonlijke uitnodiging
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geen nadeel ondervinden van de te plannen
regenwater ontkoppeling.
Koopzondagen De Hoef 2013
De Stadskrant van 19 december 2012 geeft
deze als volgt aan: februari 24; maart 3 en
24; april 1 (2e Paasdag), 7, 14 en 21 en 28;
mei 5, 9 (Hemelvaartsdag), 12, 20 (2e Pinksterdag) en 26.

senen & kinderen) en daar buiten kunnen
voordoen, wordt gewerkt.
De Hoef ZO
- Op 27 november 2012 vernamen we van
de afdeling Bomenbeheer de verklaring
voor de op enige tientallen onderaan van
kleine rode stippen voorziene bomen, minimaal in de Van Gogh-, Tooroplaan, Graadt
van Roggen-, Nuyen- en Rochussenstraat.
Dit zou een voorbereiding zijn op de toekomstige regenwater ontkoppeling in De
Hoef ZO. De markeringen duiden erop dat
alle bomen nauwkeurig op tekening worden
gezet (ingemeten), m.a.w. een landmeetkundige actie.
- Het opknappen van de honderden woningen (146 eengezinshuizen en 368 flatwoningen) door woningcorporatie Woonwaard,
wordt in twee fases uitgevoerd en zal duren
tot en met 2015.
Aanplant bomen
- In de Stadskrant van 19 december 2012
lezen we dat bewoners uit de Willem Hedastraat verzocht hebben om, uit het gemeentelijke 1000-bomenplan, in hun straat
bomen te laten planten.
- In januari 2013 werden diverse nieuw aangeplante bomen opgemerkt in het zuidelijke
deel van De Hoef, zoals in de middenberm
van de Aert de Gelderlaan en in de hofjes
van De Hoef ZO. Fijn om te constateren dat
het hier steeds groener wordt. Hopelijk zullen de pas geplante bomen in de toekomst

Crisis tips
De AlkmaarPas 2013 biedt op basis van het
Voordeelboekje korting op het entree/
lidmaatschap van onder andere de volgende
verenigingen in West: Speeltuinvereniging
De Hoef, Mesdaglaan 180; Zwemschool De
Badkuip, Judith Leysterstraat 12; Sportpaleis Alkmaar, Terborchlaan; IJsbaan De
Meent, Terborchlaan en Voetbal-/
Wielervereniging Alcmaria Victrix, Terborchlaan.
Buurthuis Alkmaar West (BAW)
- Zaterdagmiddag 26 januari 2013 startte in
het goed gevulde Buurthuis Alkmaar West,
Mesdaglaan 198, het maandelijkse Repaircafé. Hier konden bezoekers van 13.00 16.00 uur hun draagbare/kapotte spullen
zoals elektrische apparaten, audio-/video
apparatuur, fietsen en kleding laten repareren. Het volgende Repaircafé vindt plaats
op zaterdagmiddag 23 februari. Bij voldoende belangstelling is frequentie uitbreiding, ook met andere reparatie disciplines,
welkom. (Zie verder het vervolg artikel op
bladzijden 25-27 in dit blad).
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Uitkering of baan kwijt?
Echtscheiding?
Huurproblemen?
Problemen met uw verblijfsvergunning?
Gratis inloopspreekuur; iedere vrijdag tussen 10 -12 uur.
Voor juridisch advies.
Oudegracht 90, ALKMAAR
Tel: 072-512 22 13
info@advocatenkantooroudegracht.nl
www.advocatenkantooroudegracht.nl
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- Zondag 24 februari vindt hier een rommelmarkt plaats.
- Donderdag 14 maart is er van 16.30 18.30 uur de sponsortocht ‘Ren je rot voor
Hoefplan’. De opbrengst is voor jeugd- en
jongerenactiviteiten in BAW.
Sportcomplex De Meent
Op 21 december 2012 vond een presentatie
plaats van enige voorlopige illustraties van sportcomplex De Meent, einde Terborchlaan. Voor zover nu te overzien krijgt
het bestaande horecagedeelte meer ruimte
en wordt voorzien van WiFi om draadloos
te netwerken. Verder komen er een trampoline-, turn-, schermhal en nieuwe schaatsbanen. Het oudste deel van de sporthal wordt
gesloopt waardoor nieuwbouw volgt. De
aarden wal en het hek verdwijnen. Vanaf de
Ring Alkmaar wordt een inkijk op de ijsbaan - door een glazen wand heen - mogelijk. Aan de buitenzijde worden winkels
gepland. Bij de start van de bouw in het
voorjaar van 2014 worden de kosten geschat op € 20 miljoen. Er wordt rekening
gehouden met de mogelijkheid om een
tweede verdieping op het sportcomplex te
bouwen. De oplevering is eind 2015.
Aangekondigde bouw Mc Donald
De digitale gemeentelijke Officiële Mededelingen van 30/1/2013 kondigen de ingediende omgevingsvergunning aan voor de
bouw van een Mc Donald restaurant, inclusief een Mc Drive, aan de Terborchlaan. De
lokatie wordt het parkeerterrein naast de
Wielerbaan.
Texaco Tankstation
Texaco benzinepomphouder Jan (69) en
Trees Wokke stopten per 1 december 2012
met het runnen van hun pompstation aan de
Blanckerhofweg 1 en ging dit over in andere handen. (zie bladzijde 15) Jan Wokke
werkt nog wel in zijn vroegere onderneming
Tankslag. Zijn zoon drijft nu deze zaak en
werkt Jan dus bij zijn zoon.

Wijkagent
Als u wijkagent-West Geert van Duren wilt
volgen of benaderen via Twitter, dan kan
dat met: @GeertvanDuren.
Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>

Hortus Alkmaar
Alkmaar, 07-01-2013
Geachte bewoners/bewonerscommissies,

K

ruiden en kruidentuinen in eigen
wijk of buurt staan op dit moment
erg in de belangstelling. En wat is er nu
leuker dan voor het eten of voor een kopje thee even naar de buurtkruidentuin of
het plantsoen te lopen en verse zelf geplukte kruiden te verzamelen?
Met zaden en planten en deskundigheid
van de stichting Hortus Alkmaar is dat in
de komende jaren te realiseren.
Heeft u interesse, neem dan contact op
met de stichting Hortus Alkmaar.
Dat kunt u doen via onderstaande gegevens.
Met vriendelijke groeten,
Het team van Hortus Alkmaar
e-mail: <info@hortusalkmaar.nl>
telefoon: 072-566 96 39
website: <www.hortusalkmaar.nl>
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‘Huis van de wijk’
De Alkenhorst
‘Huis van de wijk’ De Alkenhorst is van
9.00 uur tot 17.00 uur op maandag tot en
met vrijdag geopend en zondag van
13.30 uur tot 16.30 uur.

U

kunt binnenlopen voor een praatje of
informatie. Er zijn altijd vrijwilligers
aanwezig om u te woord te staan. Koffie,
thee en frisdranken zijn tegen een kleine
vergoeding te verkrijgen. Vanaf maandag 4
februari 2013 startten wij met een weekprogramma. Hieronder staan alle activiteiten.
De morgenprogramma’s zijn van 10.00 tot
12.00 uur, de middag- van 14.00 tot 16.00
uur.

- Maandag: Ochtend: U bent aan de
beurt! Gezelschapsspellen, zoals kaarten,
rummikub, sjoelen en krant voorlezen.
Middag: Creatieve activiteiten met en
voor elkaar. Creatieve middag, zoals
bloemschikken, wenskaarten maken, mande
la’s kleuren, placemats maken.
- Dinsdag: Ochtend: Leeshuis. Krant
voorlezen, lekker bladeren in een tijdschrift
of gratis boeken lenen.
Middag: Naald en draad. Breien, haken,
punniken, borduren en naaimachine klusjes.
- Woensdag: Ochtend: Het proeven van
culturen. Uitnodiging aan vrouwen uit alle
culturen. Voor een gezellig samenzijn.
Welkom, welcome, bienvenido, bienvenu,
willkommen, chào ñón, karşılama, Z[\]^
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Middag: Bingo! Laat de molen maar draaien. Kosten €3 of €5.
- Donderdag: Ochtend: U bent aan de
beurt! Gezelschapsspellen, zoals kaarten,
rummikub, sjoelen, wat u leuk lijkt.
Middag:
Computerondersteuning.
Kom met uw vraag op computergebied. U
wordt weer op de digitale weg geholpen. Er
zijn vier laptops aanwezig om te oefenen.
- Vrijdag: Ochtend: Goede buren ochtend. Heeft u hulp nodig of wilt u iemand
helpen? Op deze ochtend kunt u met elkaar
in contact komen voor vraag en aanbod.
Middag: Goede buren middag. Heeft u
hulp nodig of wilt u iemand helpen? Op
deze middag kunt u met elkaar in contact
komen voor vraag en aanbod.
- Zondag: Middag 13.30 -16.30 uur: Zondagmiddag Café. Gezelschapsspellen,
zoals kaarten, rummikub, sjoelen, krant
lezen en internetten.
Tot ziens in het ‘Huis van de wijk’
De Alkenhorst!
Schelfhoutlaan 4
1816 LG Alkmaar
072 -303 00 90
<www.dealkenhorst.nl>
<info@dealkenhorst.nl>
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Bewonersonderneming in
de Hoef Zuidoost
Toen het er een jaar geleden naar uitzag
dat het Buurthuis Alkmaar-West aan de
Mesdaglaan in de Hoef Zuidoost zou
worden gesloten hebben bewoners, op
initiatief van het Buurtoverleg de Hoef
ZO!, zich aaneengesloten in de actie ‘Red
het Buurthuis!’. Vele vergaderingen, een
gesprek met wethouder van de Ven en
een ondernemersplan van 76 pagina’s
voor de gemeente later, is de dreigende
sluiting voorlopig afgewend.

O

p 2 januari 2013 hebben de ondernemende bewoners officieel de sleutel
van ‘hun’ buurthuis in ontvangst genomen
van de gemeente. In het buurthuis gaan ze
zich vooral richten op de jongeren uit de
wijk West, waarvoor eigenlijk (te) weinig
te doen is.
Een ander speerpunt is het organiseren van
activiteiten voor wijkbewoners met een
smalle beurs, in de huidige economische
crisis helaas een groeiende doelgroep. De
filmclub presenteert zich met het maandelijks vertonen van een echt goede film en er
worden cursussen gegeven: tekenen en
schilderen, Nederlandse taal voor anderstaligen. Er is een line dance groep en regelmatig een rommelmarkt waar een ieder kan
komen om te kopen of te verkopen.
Recent is daar bij gekomen het ‘repair café’
waar kapotte spulletjes door specialisten
misschien nog kunnen worden opgelapt in
plaats van bij de afvalinzameling te eindigen. Er zijn meer repair café’s in Nederland, maar we hebben hier wel een primeur
voor Noord Holland Noord!
Voor de jongeren is er een huiskamer die
open is voor twee groepen: 8-12 jaar en 1218 jaar. Diverse activiteiten worden daar

georganiseerd. Los daarvan start het buurthuis binnenkort met huiswerkbegeleiding,
voorlopig rekenen en wiskunde voor de
laatste klassen van de basisschool en de
eerste en tweede klas van het voortgezet
onderwijs.
Actie truiendag van buurthuis aan de
Mesdaglaan groot succes
Een soort flitsactie bij de buren: dinsdag 5
februari werd bij hen bekend dat Greenchoice en het Klimaatverbond als energiebesparingactie een ‘warme truiendag’ hadden
bedacht voor de vrijdag daarna: truien aan
en thermostaat omlaag. Daarop nam men
spontaan het besluit een truieninzameling te
organiseren ten behoeve van de DNO (Het
Heem) in de Jan de Heemstraat.
De pers ingelicht en op donderdagmorgen
stond in de krant dat men die middag truien
kon inleveren in het buurthuis. Het resultaat
overtrof alle verwachtingen: aan het eind
van die middag stond er een stapel van negen grote dozen vol met truien.
Het zal duidelijk zijn, zeker gelet op de buitentemperatuur, dat men vrijdag met warme
gevoelens werd ontvangen bij de DNO.
Begrotingstekort
Nu is de race nog niet gelopen: de gemeente
heeft maar een deel van de broodnodige
subsidie toegekend waardoor de nieuwe
onderneming begint met een begrotingste-
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kort van tien keer de Europese norm van
drie procent.
Helaas zijn lastenverzwaringen voor de
‘klanten’ van het buurthuis hier niet goed
mogelijk. Net als echte ondernemers willen
de bewoners niet meteen de handdoek in de
ring gooien maar men vraagt zich wel af
hoe de gemeente enerzijds kan inzetten op
het laten ontstaan van krachtige bewonersondernemingen terwijl ze aan de andere
kant niet voldoende steun in de rug wil bieden. Filmclub en repair café kunnen alleen
bestaan dank zij een bijdrage vanuit de gelden beheerd door de regiegroep van de bewoners initiatieven, maar daaruit moeten
nog heel wat meer zaken voor de hele wijk
bekostigd worden.
Gemeentelijke bezuiniging?
Als voorzitter van het Buurtoverleg de
Hoef ZO! Ben ik zeker niet tevreden met de
afgedwongen ombouw tot bewonersonderneming: ‘Vrijwilligerswerk moet op één of

andere manier leuk zijn, anders haken de
vrijwilligers af. De bestaande vrijwilligers
hebben zich nooit als ondernemers aangemeld, de meesten willen dat ook niet worden. Het zal nog moeilijker worden als de
steun vanuit de gemeente verder afbrokkelt,
er meer commercieel gewerkt moet worden
en voor de eerste bewonersondernemingen
het failliet dreigt. Ik ben bang dat het concept bewonersonderneming teveel als een
bezuiniging wordt gezien en op termijn tot
kaalslag in het buurthuiswerk gaat leiden.’
Maar …. in het Buurthuis Alkmaar-West,
Mesdaglaan 198, overweegt toch de positieve sfeer. Zie voorlopig de website
<www.dehoefzo.nl> voor het programma,
kijk op de her en der verspreide folders en
op de infoborden of bel de beheerder Erica
Dominicus op 06-504 049 90.

Nordic walking en Sportief wandelen
Willem Hedastraat 181
1816KC Alkmaar
072 5128431
06 55842312
www.sportwandelschoolalkmaar.nl
Nordic walking cursussen in het Heilooërbos
5 lessen van 5 kwartier voor 55 euro.
rustig tempo incl. gebruik van stokken tijdens
de lessen
De cursus vindt plaats op de dinsdagmiddagen
Nordic walking en Sportief wandel trainingen.
ma ochtend, ma avond, di ochtend, do ochtend,
vrij ochtend en za ochtend. De trainingen
geschieden in opdracht van de VIB 2002 en
vinden plaats op wisselende locaties.
kosten: 17,50 euro per maand.
informeer voor cursusdata of kijk op:

www.sportwandelschoolalkmaar.nl
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Peter Peters
voorzitter Buurtoverleg De HoefZO!

Pius X kerk
Pastoor van wijkkerk Pius X vertrokken.
Diaken J. de Wit komt
Pastoor Victor Demianczuk is per 30 december 2012 teruggekeerd naar zijn thuisland Amerika.
De administrator van de parochie HH. Matthias – Laurentius is tijdelijk pastoor S.
Margantognini van Alkmaar-Noord.
Subdiaken Jeroen de Wit is op 17 november
2012 gewijd tot diaken. Hij werkt in voornoemde parochie.

Kort nieuws van de
filmclub Buurthuis
Alkmaar-West
Op zondag 17 februari om 14.00 uur
werd een bijzonder mooie film ‘Haar
naam was Sarah’ vertoond in Buurthuis
Alkmaar-West aan de Mesdaglaan198.
Datums van de volgende films: 24 maart,
28 april, 9 juni 2013. De toegang is
3 euro.

In de Goede Week bezoeken leerlingen van
De Driemaster de Pius X ter voorbereiding
op het Hoogfeest van Pasen.
Filmmiddag
Op woensdagmiddag 27 februari 2013 vindt
hier de filmmiddag ‘Grenzen verleggen’
plaats.
De film ‘Seven years in Tibet’ wordt vertoond. Een verhaal over de Oostenrijkse
bergbeklimmer Heinrich Harrer, die mentor
wordt van de jonge Dalai Lama.
De ontvangst aan de Blanckerhofweg 15 is
vanaf 13.45 uur met koffie of thee en de
toegang kost € 3.
Paaspakketten-actie
Op zaterdag 9 en zondag 10 maart vindt
voor en na de diensten achter in de kerk de
inzameling plaats voor de ISBA Paaspakketten-actie 2013.
De pakketten zijn bestemd voor mensen die
in financiële moeilijkheden raken zoals alleenstaande ouders met jonge kinderen, dak
- en thuislozen en vluchtelingen.
Geschikte artikelen zijn houdbare levensmiddelen zoals koffie, thee, kaas, broodbeleg, soep, blikgroenten en fruit, paaseitjes,
chocolade.

www.gradavanwelzen.nl

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

EHR
Februari 2013

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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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

Laat 201 (naast C & A) 072072-511 21 60 Alkmaar
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Actiegroep Alkmaar
Energie
Over 10 jaar net zo veel aan energie kwijt
als aan de hypotheek?
Start isolatieactie in Alkmaar West

D

e actiegroep (in oprichting) Alkmaar
Energie is een bundeling van allerlei
min of meer ervaren actievoerders uit zowel
Alkmaar West als Alkmaar Noord en gaat
een isolatieactie opstarten in (als eerste)
Alkmaar West. Dit naar aanleiding van de
succesvolle actie van het Rembrandtkwartier en vooral de zeer positieve resultaten op het gebied van wooncomfort en kostenbesparing die daar zijn bereikt.

Veel mensen hebben het wellicht niet in de
gaten, maar over tien à vijftien jaar hebben
we net zulke hoge maandelijkse energiekosten als de hypotheekkosten. Dit is te zien
aan de ontwikkelingen van de afgelopen
jaren; met het doortrekken van de prijsstijgingen uit het verleden blijkt dat de energiekosten vele malen sneller zullen stijgen dan
alle andere kosten (dit wordt bevestigd door
experts op dit gebied).
Tenminste: wanneer we daar niet iets aan
doen!
Maar wat kun je er aan doen?
De belangrijkste energiekosten zijn gerelateerd aan de verwarming van de woning. Nu
is bekend dat op dat vlak de oudere woningen in Nederland wel drie à vier maal zo
slecht de warmte vasthouden dan moderne
woningen. Dit komt doordat energiezuinigheid in de jaren '60 en '70 geen issue was,
zeker niet na de ontdekking van de gasbel in
Slochteren. Tegenwoordig is dat een belangrijke eis tijdens de bouw: binnenkort
worden er in Nederland woningen gebouwd
die over het jaar heen geen energie verbrui-

ken: de 0 EPC-woningen. EPC staat voor
Energie Prestatie Coëfficiënt en 0 EPCwoningen worden op termijn de standaard
in Nederland.
Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om
ook de oude woningen een stuk energievriendelijker te maken en het horrorscenario van torenhoge maandelijkse energielasten over enkele jaren te voorkomen.
De belangrijkste is het isoleren van de gehele ‘schil’ van de woning: buitenmuren,
dak en vloer. Voor een individuele woningbezitter is dat absoluut rendabel (binnen
enkele jaren verdien je het terug!) maar ook
erg ingewikkeld om uit te zoeken.
De Actiegroep (in oprichting) gaat nu de
ervaringen van eerdere acties inzetten, tezamen met expertise van buiten, om het voor
de bewoners van Alkmaar mogelijk te maken de juiste keuzes te maken qua isolatie.
Dit zal in eerste instantie per wijk / buurt /
per bouwtype worden opgezet, om de kennis en ervaring zo veel mogelijk toe te passen en daarmee zo veel als mogelijk op de
eigen situatie toepasbare maatregelen te
kunnen nemen.
Echter: Deze actie wordt opgezet voor alle
Alkmaarders die (in eerste instantie in
West) mee willen doen, maar we hebben
aanspreekpunten c.q. ambassadeurs in de
bewuste buurten nodig. Deze ambassadeurs
zullen als daadwerkelijke vertegenwoordigers van hun buurt actief moeten zijn, dat
wil zeggen dat zij bijeenkomsten mee helpen organiseren en als

Februari 2013

31

Neuro Emotionele Integratie (NEI)
de oplossing voor zowel fysieke als emotionele klachten
De NEI-methode biedt een simpele, snelle en eenvoudige manier om emotionele
blokkades uit het verleden op te lossen. Met behulp van spiertesten en
communicatie met het onderbewuste wordt duidelijk wat er in het verleden
gebeurd is dat je er nu van weerhoudt een volledig functioneel en gelukkig leven
te leiden. NEI kan je bevrijden van emotionele blokkades en de weg vrijmaken
voor genezing, groei en ontwikkeling.
De cellen in je lichaam hebben een geheugen van elk detail van je leven. Soms
raken onopgeloste zaken op de achtergrond van je gedachten zonder dat je er
nog bewust van bent. Deze zaken kunnen echter je gezondheid beïnvloeden. Met NEI brengen we de onverwerkte zaken aan het licht en gebruiken we
een simpele adem techniek waarbij de linker en de rechter hersenhelft in communicatie raken. Dit bevrijdt het zelfhelende vermogen van het lichaam en
maakt verandering mogelijk.
NEI is een krachtige methode die succesvol is gebleken bij vele uiteenlopende
klachten, zoals leerproblemen, gebrek aan discipline, onhandelbaar zijn, gebrek
aan zelfvertrouwen, examenvrees, ongelukkige relaties, blessures, nagelbijten,
roken, overgewicht, hoofdpijnen, astma, eczeem en stress.
Kom naar de informatie avond en ervaar zelf wat NEI voor je kan betekenen.

Informatie avond NEI
Regelmatig door ons georganiseerd
gratis toegang, graag vooraf aanmelden
via info@natuurgeneeskundigcentrum.nl of via 072-531 46 04
De Vliegerstraat 1G
1816 KD Alkmaar
2e verdieping van het
Medisch Centrum, hoek
Jan de Heemstraat – De
Vliegerstraat

www.natuurgeneeskundigcentrum.nl
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MOLENWIEKJE
Hebt u de taal

ESPERANTO
geleerd?
Kom naar de conversatiemiddag!
Meer weten: tel: 072-5 33 23 44
of e-mail: <jheijstra@hetnet.nl>

contactpersoon naar de eigen buurt zullen
moeten fungeren.
En vandaar dat ik hierbij, in het blad van
de Geestmolen, een oproep aan u als bewoner van uw buurt doe om contact met
mij op te nemen om de actie mede vorm te
geven. Graag zou ik twee à drie mensen
willen hebben, zodat we daadwerkelijk de
actie voor uw hele buurt kunnen opstarten.
We doen dit in meerdere buurten in West,

zodat we straks met een stevige groep
mensen aan de slag kunnen.
Indien er geen reacties uit een bepaalde
buurt komen, zal dat betekenen dat we
met andere buurten als eerste aan de slag
gaan. Wellicht kunt u dan evenzogoed
aanhaken, maar de situatie van uw woning / bouwtype zal dan niet worden beoordeeld: het is dan niet te zeggen of de
bedachte oplossingen voor uw situatie
toepasbaar zijn.
Ik hoor graag reacties van enthousiaste
actievelingen:
Richard Bertrand
(06) 303 279 44
R.Bertrand@ZonNet.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 1100 exemplaren huis aan huis bezorgd in ons werkgebied (zie bladzijde 38).
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn per jaar (formaat A5):

hele pagina
€
180,
halve pagina
€
90,
een derde pagina
€
60,
een vierde pagina
€
45,Februari 2013
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men. In het Respijthuis logeren zorgvragers vanaf 18 jaar en ouder.

‘Een logeeradres om
mantelzorgers te
ondersteunen’
Stichting Respijtzorg Alkmaar wil de
inwoners en samenwerkingsverbanden
van Alkmaar en regio informeren over
de mogelijkheden van het Respijthuis.
Het Respijthuis neemt de zorgvrager met
een chronisch lichamelijke aandoening of
ziekte, tijdelijk op in een huiselijke omgeving. Tijdens de opname kan de mantelzorger rust creëren of op vakantie
gaan om echt overbelasting te voorko-

Zorg
De eigen thuiszorgorganisatie of medische
zorg verhuist tijdelijk met de zorgvrager
mee naar het Respijthuis. Als de zorgvrager
in een andere wijk woont is het mogelijk
om tijdelijk de zorg over te dragen aan het
wijkteam in Alkmaar-Zuid. De mantelzorgtaken worden 24 uur per dag overgenomen
door zeventig vrijwilligers, gecoördineerd
door twee professionals.
Mantelzorger
Een mantelzorger kan altijd zelf contact
opnemen met het Respijthuis voor informatie of ondersteuning. De coördinator kan
helpen bij het aanvragen van een zorgzwaartepakket (zzp) voor de logeerperiode
in het Respijthuis. Familie en mantelzorgers
zijn altijd welkom voor informatie en advies.

De Vliegerstraat 3
1816KD Alkmaar
Tel: 072-515 00 00
info@pofa.nl, www.pofa.nl

Van Everdingenstraat 42
1814 HA Alkmaar
Tel: 072-520 40 70
FysiotherapieElisabeth.nl
Specialisaties: Kaaktherapie
Kinderfysiotherapie, Manueeltherapie
Mimetherapie, Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie, Dry needling
Oefengroepen: COPD - Diabetes - Parkinson - Dikke maatjes - Obesitas
Fysiotherapie Elisabeth verzorgt sinds
november 2011 de manueel therapie bij
de Pofa. Mario Faro, beëdigd manueel
therapeut, is vanuit fysiotherapie Elisabeth op donderdag aanwezig in de Pofa.
34
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Psychosomatische fysiotherapie:
Ontspanningstherapie
Ademtherapie, Psycho-educatie
Algemene fysiotherapie
Haptotherapie
Manuele therapie
(in samenwerking met
fysiotherapie Elisabeth)
Oefengroepen:
Ontspanningstherapie,
Slaaptraining, Time Out,
Big Move

Kosten
Het Respijthuis vraagt een eigen bijdrage
van € 40 voor de maaltijden, het linnengoed en extra activiteiten.
Samenwerking
Het Respijthuis werkt samen met Gemeente, Huisartsen, MCA, Thuiszorgorganisaties, Mantelzorgmakelaar, Fysiotherapie,
Humanitas.
Vrijwilligers
Zijn altijd welkom voor een kennismaking.
De vrijwilligers zijn allemaal geschoold en
krijgen naast de introductiecursus ook themabijeenkomsten aangeboden om kennis te
delen betreft ziektebeelden, sociale kaart en
omgangsvormen.

met Simone Schmidt, coördinator zorg via
072-512 66 65.
<info@respijthuis-alkmaar.nl>
Elke eerste woensdag van de maand is er
een open inloop van 10.00-12.00 uur om
mantelzorgers, zorgvragers of andere belangstellenden te laten kennismaken met
het Respijthuis. Voor informatie kunt u
altijd terecht op de website
<www.respijthuis-alkmaar.nl>
Simone Schmidt
Coördinator zorg

Het Respijthuis is een uniek huis met een
vakantiegevoel waar zorg op maat, veiligheid en vertrouwen centraal staat. Voor
vragen of overleg kunt u contact opnemen

Dichtbij……het verst!

Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
B edrijfsm atige verzekeringen
Particuliere verzekering en
Pensioenen
H ypotheken
Finan cieel advies

Voor een zeker advies.
Bij u in de buurt
zie ook website

www.rooker.nl
Februari 2013

Postbus 319
1800 AH Alkmaar
Bloemaertlaan 20
1816 KS Alkmaar
Telefoon
Telefax
E-mail

(072) 514 20 20
(072) 515 77 09
info@rooker.nl
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Activiteiten in de
Vrijheidskerk
Film op zaterdagmiddag
Op 9 maart bekijken we een spraakmakende film om 14.00 uur.
‘De ontdekking van de hemel’ God vindt
dat de mensen er op aarde een puinhoop
van maken. Hij wil dat de Stenen Tafelen
met daarop de Tien Geboden terugkeren
naar de hemel. Zijn engelen moeten een
mens ‘creëren’ die de Stenen Tafelen kan
vinden en die zijn leven opoffert om ze
naar de hemel te brengen. Er wordt een
bijzonder kind geboren: Quinten. Zal hij in
staat zijn om de Tafelen te vinden? De film
is gebaseerd op het gelijknamige boek van
Harry Mulisch. Regie: Jeroen Krabbé.
Leiding: ds. Nielspeter Jans. Opgave: Hannie Ulrich, tel. 072-512 0552. Kosten:
geen; vrijwillige bijdrage mogelijk
Lezing ‘Zorg voor de ziel – bidden’
Op woensdag 27 februari zal pater Peter
Denneman een lezing houden over de zorg
voor onze ziel, over bidden.
‘Ziel’ is het vermogen om in contact te komen met God, oftewel, wat de tijd te boven
gaat en de ruimte overstijgt. Contact met de
ziel ontstaat door aandacht, stilte, meditatie,
door het lezen van teksten die met je meegaan, door het luisteren naar muziek die je
raakt. Wie zo zorgt voor zijn ziel, die kan
tot gebed komen. Bidden is een levenshouding waarbij een mens eerder ontvankelijk
is dan zelfverzekerd, eerder aansprakelijk
dan onverschillig. Zonder bidden verschraalt geloven tot het er op na houden
van een stel waarheden en opvattingen.
Pater Denneman was van 1994-2010 werkzaam bij het Mediapastoraat en daarna als
programma-coördinator bij de abdij van
Egmond. Nu is hij provinciaal overste van
de montfortanen (een rooms-katholieke
36

congregatie, volgelingen van Louis-Marie
Grignion de Montfort, priester in Bretagne).
Datum: woensdag 27 februari. Tijd: 19.30
uur Kosten: geen; vrijwillige bijdrage mogelijk
Gemeentereis Suriname
Op donderdag 7 maart bent u om 20.00 uur
welkom in de Vrijheidskerk voor een tweede info-avond over de gemeentereis naar
Suriname. Het reisprogramma zal uit de
doeken worden gedaan en Ton van der
Lichte zal een lezing verzorgen over Peerke
Donders, die in het Surinaamse Batavia
(een voormalige plantage waar een leprakolonie gevestigd werd) bij de melaatsen
woonde en hen hielp met het leven. Uiteraard zullen we in september een bezoek
brengen aan deze gedenkwaardige plaats.
Wie niet van plan is mee te reizen en wèl
graag het verhaal over Peerke Donders wil
horen, is natuurlijk ook van harte welkom!
Leiding: ds. Nielspeter Jans. Datum: 7
maart. Tijd: 20.00 uur. Kosten: geen
Sobere maaltijden in de veertigdagentijd
Op de woensdagen in de veertigdagentijd
organiseren wij weer de sobere maaltijden.
Om 18.00 uur een korte meditatie in de
kerkzaal en daarna tot 19.00 uur een sobere
maaltijd. Vrij toegankelijk voor iedereen!
Voor het eerst verlenen parochianen van de
Pius X tijdens de meditaties hun medewerking. Data: 13, 20 en 27 februari, 6, 13, 20
en 27 maart.
Op Goede Vrijdag 29 maart en paasmorgen
31 maart (10.00 uur) zijn er diensten in de
Vrijheidskerk. Op Goede Vrijdag wordt de
Johannes-passie uitgevoerd. Deze dienst
begint om 19.30 uur. Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a in Alkmaar, Predikant: ds. Nielspeter Jans, tel. 072 515 76 25
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Ingvild van den Bos

En nu nog even over onze
bomen...
In januari 2013 werden 14 nieuw aangeplante bomen opgemerkt in het zuidelijke deel van De Hoef, zoals in de middenberm van de Aert de Gelderlaan.
Fijn om te constateren dat de gemeente
moeite doet om de entree naar onze
wijk steeds groener te laten worden.
Deze bomen in winkelcentrum De Hoef
zijn vier van de weinige bomen die niet
gekapt gaan worden om de verbouwing
van het winkelcentrum mogelijk te maken. Gelukkig worden de 44 gekapte
bomen in de toekomst door ruim 57
bomen vervangen. Omdat de werkzaamheden in twee fases plaats vinden
hebben we gevraagd de boomkap ook
in twee fases uit te voeren.
Deze vier nieuwe bomen aan de Jan de
Heemstraat moeten de vijf meelbessen
vervangen, die hier vroeger stonden.
Rond het hele Hoevervaart project is
men uiterst karig geweest met het
groen. Gelukkig dat rond de Willem
Hedastraat even verderop, op verzoek
van de bewoners, eindelijk weer nieuwe
bomen geplant gaan worden.

De Weissenbruchstraat en de Tethard
Haagstraat zijn de eerste van de ontkoppelde straten die hun bomen in ruime maten weer terug gekregen hebben.
Zodra de vorst uit de grond is volgen
de andere straten, zodat dit voorjaar
ook deze straten weer groen zullen
kleuren.
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Nieuws van
De Driemaster
Afscheid
In het vorig schoolseizoen nam De Driemaster afscheid van drie personeelsleden.
Bij hun vertrek kregen zij alle drie een
boom aangeboden. Deze werden 10 december door hen onthuld.
Oud-directeur Els Ramakers kreeg een Alnus Spaetii – Els. Meester Rob Komen een
Prunus Kanzan en administratief medewerker Gerard van Hassel een Prunus Umineko.
De bomen staan in het plantsoen aan de
Hobbemalaan, voor de school. De witte
prunus zal als eerste bloeien en daarna
volgt de rose prunus.
Op initiatief van de oudervereniging en in
samenwerking met de Plantsoenendienst
van de gemeente zijn de bomen geplant.
Fancy Fair
Op 12 april houdt KB De Driemaster in de
middag een fancy fair. De helft van de opbrengst gaat naar het goede doel. Dit jaar is
het bestemd voor schoolmiddelen. Oudleerling Mirthe Klinger gaat dit brengen
naar een bergschooltje in Nepal. Zij zal
daar drie maanden voor de klas staan.
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Film première
Groep 5 won de prijsvraag die in Kidsweek
stond. De leerlingen bezochten de première
van de film “De groeten van Mike”. Met
auto’s reden zij op woensdagmiddag 28
november 2012 naar het Ketelhuis in Amsterdam om te genieten van een spannende
en soms verdrietige film.
Schaatsen voor Voedselbank
Leerlingen van de midden- en bovenbouw
schaatsten in december 2012 op de ijsbaan
in de stad voor het goede doel. Zij sponsorden de Voedselbank in Alkmaar. De school
had de hoogste inleg en won daarmee voor
haar leerlingen een schaatsclinic van Barbara de Loor.
Voorleesontbijt 2013
Hulpbisschop J. Hendriks en diaken J. de
Wit lazen 29 januari 2013 voor in groep 4.
De werkgroep had hen uitgenodigd, alsmede de burgemeester, de wijkagent een AZjeugdtrainer, een vader.
De heren namen de uitnodiging in het kader
van de Nationale Voorleesdagen graag aan.
Op verzoek las ieder een verhaal voor uit
hun eigen favoriete boek. Tijdens het voorlezen kregen de leerlingen een Fair Trade
ontbijt. Dit werd aangeboden door de Wereldwinkel.
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EHR

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
Advies meldpunt kindermishandeling: Winkelwaard 494, tel. 567 23 20, (landelijk) 0900123 1230. E-mail: <info@amk-nh.nl>
Ambulance: als elke seconde telt: 112
Voor zaken zonder zwaailicht: tel. 564 44 44.
Art. 1 Bureau: tel. 515 44 00.
Apotheek De Hoef: Van Ostadelaan 248,
tel. 514 30 60
Regionale Spoed Apotheek: tel.567 30 00
Hertog Albrechtweg 5A, Alkmaar-Noord
Artsen: Huisartsenpost tel. 562 25 99. Spoedgevallen buiten openingstijden tel. 518 06 18
Bibliobus: vrijdag 14.20-15.05 uur J. Leysterstraat, 13.00-14.15 uur begin Van de Veldelaan.
Blijf van m’n lijf/Oranjehuis: tel. 562 51 25.
Brandweer: als elke seconde telt, alarmnummer: 112. Zaken zonder spoed tel. 564 44 44
Burgernet: tel: 14 072, burgernet@alkmaar.nl
Buslichting: W.C. De Hoef: zo. t/m vr. voor
18.00 , brievenbus bij De Vleugels: idem.
Buurthuis Alkmaar West: Mesdaglaan 198. tel.
512 40 03 < Buurthuisalkmaarwest@planet.nl>
Kees Niesten, tel. 06-416 362 92
<kees.niesten@kern8.nl>
Dierenambulance Noord-Kennermerland:
tel. 06-224 952 96
Grof huisvuil: afhalen: tel. 548 94 44,
afvalbrengplaats Kitmanstraat 26, di. t/m vr.
08.00-16.00, za. 10.00-16.00
Het Heem: DNO, Jan de Heemstraat 7, tel. 514
29 86, e-mail: <info@stichtingdno.nl> website:
<www.stichtingdno.nl>
Hospice: Blankerhofweg 13, tel: 514 23 00
Huisartsenpost Alkmaar: tel. 518 06 18, Hertog Albrechtweg 5A
Kerken in De Hoef: Apostolisch Genootschap,
Picassolaan 20, tel. 512 49 66. 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
Kern8: Adviesbureau Bewonersorganisaties
tel. 06-49 33 48 78, <adviesbureau@kern8.nl>
buurtbemiddeling@kern8.nl
Openbaar vervoer: tel. 0900 92 92
Politie: Mallegatsplein 2, tel. 0900-88 44,
Wijkagent: Geert van Duren, spreekuur Honthorstlaan 436, di. 10-10.30 en wo. 16-17 uur.
tel. 0900-8844, 06-12 89 93 62
<Geert.van.duren@noord-holland.politie.nl>
Postkantoor:(boekhandel Bruna): ma. t/m vr.
9.00-17.15, za. 9.00-13.00, tel. 511 65 51.
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. De Wissel, Picassolaan 9, tel: 511 06 13
SOS/Sensoor NW: telefonische hulpdienst: tel.
0900-0767.
Speeltuin De Hoef: Mesdaglaan 178,
tel: 515 13 37
Stadhuis: Langestraat 97. tel: 14072
Stadsbeheer: Centraal meldpunt (grof vuil) tel.
548 94 44, ma. t/m vr. 8.00-16.00.
Stadskantoor: Mallegatsplein 10, tel. 14072,
ma. t/m vr. 9.00-16.30, don. 18.30-20.00 (met en
zonder afspraak). <post@alkmaar.nl>
Starlet: Prikdienst: ma-wo-do-vr van 8 tot 8.45
uur. De Vleugels
VvE Hoefplan V: <HoefplanV@hetnet.nl>
Voorzitter: Nel Bijl, Beheerder: Hans Veerbeek
tel. 515 47 86, 06-536 684 50
De Vleugels: <www.devleugels.nl> tel: 511 95
44, e-mail: <info@devleugels.nl>, grote letter
boeken, ma. 14.00-15.30 uur
Gebiedsbeheerder: info over openbare buitenruimtes: bellen naar het Klant Contact Centrum
(KCC) tel. 14 072 of de wijkmeester
Wijkcoördinator: Ellen de Man, tel: 548 86 52,
of 14072. e-mail: <edman@alkmaar.nl>
Wijkmeester: Nelleke Kool, tel. 548 81 77.
Spreekuur Honthorstlaan 436, ma.-do. 9.0010.00. Buurthuis Alkmaar-West, Mesdaglaan
198, wo. 10.30-11.00, <nkool@alkmaar.nl>
Wijksteunpunt: Huis v.d. Wijk De Alkenhorst,
Schelfhoutlaan 4, tel: 303 00 90, Reserveringen:
567 55 45, <reserveringen@servicepunt.org>
Tel: 072-303 00 90,
E-mail: <info@dealkenhorst.nl>
Website: <www.dealkenhorst.nl>
WonenPlus: Schelfhoutlaan 4, tel: 512 27 11
E-mail: <info@wonenplusalkmaar.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 op gang te brengen, 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, Bloemaertlaan162
Koos Euser, Lievenshof 37
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Rens Kleverlaan, Bloemaertlaan 182
Susanna E. Kropf, Weenixhof 47
• De Feestmolen
Coby Heinis, Lievenshof 3
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Dieuwke Wetsema, Lievenshof 2
Esther Kuiper, Willem Hedastraat 91
• 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, JongkindlaanNoord, Leonard Bramerstraat,
Bramerstraat,Lievenshof,
Lievenshof,Moreelsestraat,
Moreelsestraat,Porcellishof,
Porcellishof,Schelfhoutlaan,
Résidence Hoevervaart,
TerborchSchelfhoutlaan,
hof, Terborchlaan,
Terborchhof,
Tethart Haagstraat,
Terborchlaan,
De Vliegerstraat,
Tethart Haagstraat,
Weenixhof,
DeWeissenbruchstraat,
Vliegerstraat, Weenixhof,
Willem
Weissenbruchstraat,
Hedastraat, Willem Kalfstraat,
Willem Hedastraat,
Résidence Willem
Hoevervaart,
Kalfstraat,
De Alkenhorst,
RésidenceBosschaertpad,
Hoevervaart, De
Claeszpad,
Alkenhorst,
Van der
Bosschaertpad,
Astpad, Saverystraat.
Claeszpad, Van der Astpad, Saverystraat.

...............................................................................................
Ja, ik word lid van de vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Naam:________________________________________________________________
Adres:________________________________________________________________
Postcode:__________________Plaats______________________________________
Telefoon:______________________________________________________________
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
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