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Beste buurtbewoners van De Hoef
‘Geestmolen’
Geestmolen kaftsponsor Broekman Makelaars in winkelcentrum De Mare heeft
aangegeven na de uitgave van november
2013, met hun sponsoring te stoppen.
Wij danken Broekman Makelaars voor
de ruim twee jaar als sponsor van buurtblad De Geestmolen en begrijpen dat ook
voor makelaars zware tijden zijn aangebroken. We hopen voor de uitgave van
februari 2014 een andere kaftsponsor te
kunnen vinden.

I

ndien u als lezer De Geestmolen wilt
steunen, zou het fijn zijn onze adverteerders bij gelegenheid eens te laten weten dat
u hun advertentie gezien heeft.
Nieuwjaarsreceptie
Dan het goede nieuws. Het bestuur van het
Buurtoverleg organiseert met hulp van onze
werkgroep De Feestmolen voor de eerste
keer een Nieuwjaarsreceptie. Dit evenement vindt plaats in het huis van de wijk
De Alkenhorst op zondag 12 januari van
15.00 tot 17.00 uur.
Alle bewoners van De Hoef ‘Geest molen’
zijn uitgenodigd, dus niet alleen de leden
van het Buurtoverleg en haar begunstigers.
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Hapjes en drankjes worden geserveerd door
de gastvrouwen en gastheren van De Alkenhorst en onze eigen dames van de Feestmolen. Om het geheel nog aantrekkelijker te
maken hebben we een ‘swinging’ viermans
jazzformatie ingehuurd genaamd: ‘Just
Jazz’. Dit alles is mede mogelijk gemaakt
door een subsidie van de Bewonersinitiatieven van wijk West. We rekenen er op velen
van u die zondag te ontmoeten. Uitnodigingen volgen later.
Grenscorrecties
Reeds vanaf de oprichting van Buurtoverleg
De Hoef ‘Geestmolen’ in 1995, is ons werkgebied duidelijk beschreven in ons blad en
voor iedereen zichtbaar op de achterkaft
hiervan (zie pagina 5). Het wordt ruwweg
begrensd door de spoorlijn, de Hoevervaart
(en zijn oevers) en De Jongkindlaan. Alle
gemeentelijke afdelingen, de fracties en de
wethouders hebben deze informatie al ruim
achttien jaar lang voor ogen gehad. Het is
voor ons dan ook nog steeds onbegrijpelijk
dat drie jaar geleden ´de gemeente´ onaangekondigd een stuk gebied van onze toen
vijftien jaar oude vereniging afgepakt heeft
om dat aan een door hen zelf geschapen
stichting De HoefZO! in het nieuwe
´aandachts -gebied´ De Hoef ZO te geven.
Het betreft hier de tweehonderd woningen
tussen de Jongkindlaan en de Terborchlaan
in, waar zo´n vijftig van onze leden gehuisvest zijn. Recentelijk heeft het bestuur een
gesprek aangevraagd met de verantwoordelijke wethouder Mirjam Hamberg om de
door de notaris in 1995 vastgelegde zuidgrens van ons werkgebied te respecteren.
Gelukkig heeft dit grensprobleem geen invloed op de verhoudingen tussen de twee
buurten en helpen we elkaar waar mogelijk.
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Buurtagenda
Kerstmiddag
Voor alle ouderen
Maandag 16 december
14.00 tot 16.00 uur
De Vrijheidskerk

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 12 januari 2014
15.00 tot 17.00 uur
De Alkenhorst

Informatieborden
Omdat ons blad vier keer per jaar uitkomt
en er vaak heel veel te melden is tussendoor, hebben we een website en sinds enige
tijd twee informatieborden geplaatst vlak bij
de speelplaatsen langs de Honthorstlaan en
de Willem Hedastraat. Het nieuws en de
oproepen in de kasten wordt bijna wekelijks
vernieuwd en is vaak zeer de moeite waard
om bij stil te staan en te lezen.

Limerick

Blikvanger
Op aanvraag van het Buurtoverleg is er recentelijk een blikvanger geplaatst door
Stadswerk op de hoek van de Jan de Heemstraat naar het tunneltje. We rekenen er op
dat de vele studenten en andere fietsers hun
afval daar deponeren in plaats van op straat.
Verder wens ik alle lezers een gezellige
sinterklaas, fijne feestdagen en een voorspoedig begin van 2014 toe, want we zien
elkaar toch op 12 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie.
Martien de Bruijn
voorzitter
November 2013

Boet van Heugten
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Reconstructie winkelcentrum vordert
Stap voor stap krijgt de verbouwing van
Winkelcentrum De Hoef vorm. Het
meest in het oog springt momenteel de
nieuwbouw aan de zuidoostzijde bij de
rotonde. De werkzaamheden zullen naar
verwachting tot september 2014 duren.

H

et raamwerk van de nieuwbouw aan
de zuidOostzijde is klaar. Momenteel
wordt gewerkt aan de afwerking. In januari
zal Albert Heijn dicht gaan om de winkel,
die dan dubbel zo groot wordt, intern om te
bouwen tot dezelfde formule als Albert
Heijn in De Mare.
Begin volgend jaar zal worden gestart met
de vernieuwing van de voorgevels van de
winkels waarbij, ook in overleg, de werkzaamheden aan de achtergevels van deze
winkels kunnen plaatsvinden.
Verhuizingen
In februari 2014 zullen Albert Heijn, de
Apotheek en de vishal hun deuren in de
nieuwbouw aan de zuidOostzijde kunnen
openen.
Komend december zal de oude Rabobank
locatie omgebouwd worden om plaats te
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maken voor De Kaasmarkt en horlogewinkel Vreeker en Wesseling.
Cameraland verhuist naar de huidige plek
van Blokker, die op zijn beurt samen met de
Vomar naar de nieuwbouw aan de noordzijde verhuist als deze nieuwbouw tegen de
zomer afgerond wordt. Op de plek van de
huidige Cameraland komt kapsalon Care for
Hair.
Alle kiosken zullen worden afgebroken.
Verplaatsingen
De telefooncel zal binnenkort terugkomen
bij de nieuwbouw aan de zuidOostzijde
nabij de Apotheek. De tijdelijke Rabobank
geldautomaat zal verdwijnen zodra de
nieuw automaat nabij het entree van de hoge flat aan de Judith Leijsterstraat klaar is.
Parkeren
De projectontwikkelaar en winkeliers willen
hun waardering uitspreken dat veel bewoners hun auto op de tijdelijke parkeerplaats
of aan de Judith Leijsterstraat parkeren,
waardoor er voldoende parkeerruimte nabij
het winkelcentrum is voor het winkelend
publiek. De parkeerplaats van het winkelcentrum zelf zal gefaseerd verhoogd worden tot het niveau van de winkelstraat.
Voor het ‘parkeren’ van fietsen zijn de fietsenrekken bij Albert Heijn verplaatst tussen
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Blokker en de grote opgang vanaf het parkeerterrein.

Project
Duurzaamheid

Boomkap
Besloten is om niet alle bomen in één keer
te kappen maar alleen de bomen die vanwege de nieuwbouw op dat moment gekapt
moeten worden. Dit houdt onder andere in
dat de bomen naast de Vomar en tussen de
kiosken in een later stadium gekapt zullen
worden.
Overlast
Om het leed van alle verbouwingen voor de
klanten wat te verzachten staan er leuke en
ludieke acties vanuit de winkeliersvereniging op stapel. We hopen dat u zich hierdoor laat verrassen.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>

Ontzie het milieu door aluminium te verzamelen en in te leveren bij Martien de
Bruijn, Honthorstlaan 262. Voor grotere
hoeveelheden bel of e-mail: 072-511 35
40, <voorzitter@geestmolen.nl>.
Alvast hartelijk bedankt.
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Afsluiting
waterontkoppeling

van mogelijke verzilting geen sprake, mede
omdat er ook nog eens twee kleilagen onder
liggen. Inmiddels is de oude hoofdriolering
in de Terborchlaan en Bloemaertlaan voor-

Wethouder duurzaamheid en bereikbaarheid, Jan Nagengast, heeft op 23
oktober 2013 formeel de ‘Eerste fase Waterplan De Hoef’ afgesloten. Niet alle
werkzaamheden waren toen al gereed,
maar deze datum was nu eenmaal van
tevoren vastgesteld. Tijd om terug te kijken naar de regenwaterontkoppeling
waarvan de werkzaamheden ruim anderhalf jaar geduurd hebben.

E

r is veel te doen geweest rond de ontkoppeling en de later daaraan verbonden herinrichting van de buitenruimte. Afspraken werden niet nagekomen, bezwaarschriften konden niet behandeld worden.
Het Buurtoverleg werd op een cruciaal moment niet meer erkend door de gemeente en
de uitvoering bracht enkele onaangename
verrassingen met zich mee. Je zou bijna
vergeten dat er ook een heleboel zaken goed
gegaan zijn. Tijd om te kijken naar de resultaten.

zien van een ‘nieuwe sok’ (binnenlaag)
zodat deze er weer vele jaren tegen kan. Zo
goed als iedereen staat achter de afkoppeling en dit blijkt een groot succes. De afspraak dat als er bezwaren tegen de wadi’s
zouden zijn, deze er niet zouden komen, is
niet nagekomen door de gemeente. Ondanks alle protesten en bezwaren zijn er
wadi’s aangelegd die in de praktijk weinig
toegevoegde waarde hebben. Helaas zijn
verschillende granulaatstroken deels verstopt zodat het water niet overal even goed
afgevoerd wordt. Bij diverse granulaatstroken liet het grind los en moesten (moeten
nog) vervangen worden. Hopelijk zijn dit
de kinderziektes en zullen de stroken jaar-

Afkoppeling
Bij alle huizen is aan de voorkant het regenwater afgekoppeld van het rioolwater. De
waterkolken zijn uit het straatbeeld verdwenen en vervangen door ‘granulaatstroken’
die het water afvoeren naar de onderliggende zandlaag en/of de waterdoorlatende buis
waar ook het regenwater van de huizen in
afgevoerd wordt. Deze infiltratiebuis kent
een ‘overstort’ op de spoorsloot. Al het regenwater vloeit direct of indirect het grondwater in. Omdat onze buurt op een opgespoten zandlaag - en daardoor hoger - ligt, is
November 2013
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lijks door de gemeente schoongemaakt
worden zodat de verwachte grotere pieken
in regenwater in de toekomst door het nieuwe systeem goed opgevangen kunnen worden.
Herinrichting buitenruimte groen
Bij de voorbereiding van het project is de
afspraak gemaakt dat er geen groen zou
verdwijnen. Echter alle eerder gemaakte
afspraken met gemeente en gemeenteraad
over de inrichting van de buitenruimte werden terzijde geschoven. Onder het mom van
‘opknappen van de buurt’ is echter ruim
2.500 m2 bosschages gekapt. De gemeente
heeft zich, mede door druk vanuit het Buurtoverleg, wél aan de afspraak gehouden van
herplanting van gekapte bomen. De meeste
gekapte bomen zijn vervangen door jongere
exemplaren waarbij aandacht besteed is aan

een goed plantvak waarin de bomen goed
kunnen gedijen. Ook is er meer groen teruggekomen in de vorm van gras. Soms
ook op plaatsen waar de meerderheid op
tegen was zoals op de straathoeken van de
Bloemaertlaan. Op initiatief van de bewoners is er een avond georganiseerd waarin
de gemeente toegezegd heeft dat deze en
verschillende andere veranderingen niet
plaats zouden vinden als men hier tegen
was. Dit bleek een loze toezegging. Desondanks ziet alles er fris en groen uit. Al moet
opgemerkt worden dat er ook gras groeit op
plaatsen waar dit niet gewenst is zoals op
sommige stoepen, parkeerplaatsen en in
straathoeken. Tijdens het schrijven van dit
12

artikel is men druk bezig de laatste bomen
op de juiste plaatsen aan te brengen.
Herinrichting buitenruimte grijs
Een onaangename verrassing was de inrichting en versmalling van de straten. Het enkele jaren daarvoor met de gemeente overeengekomen drempelplan werd terzijde
geschoven. Pas na opvragen van de tekeningen bleek dat de wegen sterk vernauwd

werden. De gemeente had dit steeds ‘onder
de pet’ gehouden. Door inspanningen van
het Buurtoverleg zijn de doorgaande straten
zoals de Bloemaertlaan, Honthorstlaan en
Terborchlaan minder smal geworden dan
men aanvankelijk vanaf de tekentafel bedacht had. De vernauwing is goed te zien
als men vanaf de rotonde bij de Terborchlaan de buurt binnenkomt. Bedenk dat
volgens de oorspronkelijk plannen het hier
nóg smaller zou worden.. Het lijkt een landelijke trend om, terwijl de auto’s steeds
breder worden, bestaande straten te versmallen met als argument dat auto’s
‘moeten wachten’ op de fietsers, wat veiliger zou zijn. Desalniettemin klagen fietsers
én automobilisten over de krapte en een
sterk toegenomen gevoel van ónveiligheid.
Het betreft hier met name de doorgaande
hoofdfietsroute vanaf de Jan de Heemstraat
via de Bloemaertlaan en de Honthorstlaan
naar de Terborchlaan en de vernauwde
Schelfhoutlaan. Volgens de gemeente ‘moet
dit wennen’ en mogelijk is dat ook zo. De
nieuwe bestrating oogt in ieder geval kleurig. De aangegeven anti-parkeerpaaltjes bij
de wadi’s aan de Bloemaertlaan komen er
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niet. Rouwig zijn automobilisten hier niet
om. Nu kunnen een vrachtwagen en een
auto elkaar passeren door deels gebruik te
maken van het gras van de wadi’s.
Na bezwaren vanuit het Buurtoverleg zijn er
uiteindelijk voldoende parkeerplaatsen teruggekomen. Hier zijn we blij om want op
sommige plaatsen is er een hoge parkeerdruk. Vermindering van het aantal parkeerplekken is voor de buurt en het Buurtoverleg, onacceptabel.
Toch baart de situatie aan de Weisschenbruchstraat en Terthart Haagstraat zorgen.
Parkeermarkeringen ontbreken waardoor te
vaak aan het einde geparkeerd wordt waardoor auto’s achteruit door de versmalde
straat moeten manoeuvreren.
Ondanks aanvankelijk langdurige hardnekkige ontkenning heeft de gemeente uiteindelijk moeten toegeven dat de stoepen tien
cm hoger geworden zijn, wat geleid heeft
tot problemen met de waterloop vanaf de
erven en stegen. De uitvoerder heeft hier

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

echter al in een vroeg stadium op ingespeeld en zoveel mogelijk problemen verholpen zoals verhoging van tuinpaden en
het hoger plaatsen van een poort. Al ging
het niet altijd in een keer goed: alle tuintjes
zijn in overleg met de bewoners uiteindelijk
volledig hersteld.
Openstaande punten
Op 8 november, ruim twee weken later dan
gepland, waren alle straten weer toegankelijk. Toch zijn nog niet alle werkzaamheden
gereed. De verhoogde parkeerplaatsen aan
de Cornelis Begastraat worden momenteel
nog van de definitieve bestrating voorzien
en de verdere beplanting met bomen en
struiken dient nog gedaan te worden. Dit
kan een mooie afsluiting vormen van de
werkzaamheden.
Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
<VerkeerEnVeiligheid@Geestmolen.nl>

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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Voor een goed advies en deskundig onderhoud van alle
klokken en horloges, kunt u nu direct bi j
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

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u een afspraak
maken met de directeur Anne Bruggeman tel. 072-512 10 06
14
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Het Heem, deel 1
Nachtopvang
DnoDoen is een instelling voor maatschappelijke opvang met vestigingen in
Alkmaar, Hoorn en Den Helder. De stichting biedt hulpverlening en onderdak aan
mensen die vanwege psychosociale en/of
psychiatrische problemen niet meer in de
thuissituatie kunnen verblijven of dakloos zijn.

D

noDoen heeft verschillende woonvormen: de Nachtopvang, het Trainingshuis, Wonen Extra en Begeleid Wonen. De
afdelingen verschillen in duur en begeleidingsvorm.
Doelgroep nachtopvang
Dit zijn mannen en vrouwen van achttien
jaar en ouder (of zeventien jaar met toestemming van voogd). De cliënten verblijven legaal in Nederland en staan ingeschreven in gemeenten uit Noord-Kennemerland
en hebben het recht om gebruik te maken
van gemeentelijke voorzieningen. Deze
cliënten zijn door een combinatie van psychiatrische, psychosociale, materiële problemen, verstandelijke beperking en/of met
verslavingsproblematiek, dakloos geworden
en lijden een zwervend bestaan.
Opname criteria
De cliënt moet in staat zijn, zo nodig met
ondersteuning van een hulpverlener, om
binnen acht weken een inkomen te genereren, zodat hij/zij de kosten voor het verblijf
van nachtopvang kan betalen. Tevens moet
de cliënt geestelijk en lichamelijk in staat
zijn om zichzelf te verzorgen. Bij een verslaving mag de cliënt tijdens zijn/haar verblijf niet gebruiken.. De cliënt hoort zich te
houden aan de geldende huis-, gedragsregels en het gezag van het personeel van de

nachtopvang en mag geen conflicten aangaan met andere cliënten.
Ook andere afdelingen binnen dnoDoen, of
ketenpartners zoals Brijder verslavingszorg,
het Meldpunt Vangnet & Advies, de Reclassering en de GGZ, kunnen verwijzen,
maar niet aanmelden
Doelen
De cliënt heeft voor de overnachting een
veilige verblijf- en slaapplaats en kan zich
door een broodmaaltijd in de avond en ochtend versterken. Door het douchen en wassen van kleding is er aandacht voor zijn/
haar persoonlijke hygiëne. De nachtopvang
is tevens een mogelijkheid voor (traject)
begeleiders om het contact met de cliënt
aan te gaan, vast te houden en verder te
ontwikkelen.
Werkwijze
Cliënten die zich de eerste keer melden bij
de nachtopvang, krijgen een intakegesprek
waarbij de opnamecriteria worden beoordeeld en de persoonsgegevens alsook achtergrondinformatie worden genoteerd. Voldoen ze aan de criteria, dan krijgen ze een
bed toegewezen. Er is een soep- en broodmaaltijd en cliënten kunnen binnen vastgestelde tijden thee en koffie krijgen. Voor de
veiligheid van medewerkers en cliënten zijn
er regels over het mee naar binnen nemen
van persoonlijke spullen. Opname voor de
nachtopvang is voor de duur van één nacht,
van 21:00 uur in de avond tot 9:00 uur de
volgende morgen. De eerste nacht is gratis,
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Nieuwjaarsreceptie
voor alle buurtbewoners van
De Hoef ‘Geestmolen’
in ‘Huis van de wijk’
De Alkenhorst
Zondag 12 januari 2014
van 15.00 tot 17.00 uur
Al onze buurtbewoners zijn
uitgenodigd om onder het genot
van een hapje en een drankje
elkaar een voorspoedig 2014
te wensen.
De viermans jazzformatie ‘Just Jazz’
zorgt voor een vrolijke noot.
daarna betaalt de cliënt voor zijn/haar verblijf in de nachtopvang € 5 per nacht.
Inrichting
De nachtopvang beschikt over een lockerruimte waar cliënten waardevolle spullen
kunnen bewaren. Er zijn één- en meerpersoons slaapkamers. Daarnaast is er een ruime woon- en eetkamer, rookruimte, kantoor
en keuken. Voorts is er een toilet/douche
voor heren en één voor dames, alsook een
wasruimte met wasmachines en drogers.
Het Heem heeft een gescheiden opvang
voor jongeren tot 25 jaar en volwassenen
vanaf 25 jaar. Het Heem kan plaats bieden
aan zestien volwassenen boven 25 jaar, vijf
jongeren onder 25 jaar en vijf vrouwen.
24-uurs opvang
In deze voorzieningen wordt er van de cliënt verlangd dat hij/zij actief de regie over
zijn/haar eigen leven herneemt. De insteek
hierbij is dat het verblijf in de 24-

uursopvang zo kort mogelijk duurt en er
kan worden doorgestroomd naar grotere
zelfstandigheid op het gebied van wonen.
Bij onvoldoende inzet zal plaats moeten
worden gemaakt voor cliënten die hier toe
wel bereid zijn. Doordat de nachtopvang
geen 24-uursopvang biedt zal de cliënt die
gebruikt maakt van de nachtopvang overdag zelf een heenkomen moeten zoeken.
Wilt u meer weten of heeft u interesse in
een rondleiding? Voor buurtbewoners van
de Jan de Heemstraat organiseert dnoDoen
op aanvraag een rondleiding en kennismaking.
U kunt voor uw vragen, opmerkingen,
klachten of aanbevelingen contact met ons
opnemen op 072-514 29 60 (24 uur bereikbaar), graag tot ziens in de buurt.
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Anne Judith Apeldoorn
Lokatiemanager Noord Kennemerland
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Het groen in de wijk
Er is weer veel te melden over het groen
in onze wijk. Na het inzaaien van gras en
wilde bloemen in het voorjaar en het
planten van gekweekte bloemen in de
drie verhoogde perken, hielden we op 16
september een rondje groen om de aanplant van bomen en struiken te bekijken.

J

ammer genoeg volgde er op 28 oktober
een zware storm met fatale gevolgen
voor een aantal bomen.
Bomen vellende storm
Deze storm van 130 km per uur en met
windkracht tien, veroorzaakte landelijk veel

schade aan bomen en groen. In onze buurt
ging het onder andere om een omgewaaide
hoge Iep in de Bloemaertlaan, een dwars
over de Hoevervaart gevallen Berk en een
grote met lint afgezette boom aan het einde
van de Weissenbruchstraat, welke instabiel
de storm overleefde. Alsnog moest deze
later worden omgezaagd. Aan weerzijde
van het Fritz Conijntunneltje verloren door
omvallende bomen twee pas geplante
boompjes al hun takken. Een tweetal
driestammige bomen rond het elektriciteitshuisje bij de speeltuin aan de Honthorstlaan
werden eerst flink gesnoeid maar uiteindelijk omgezaagd. We hebben de gebiedsbeheerder gevraagd de omgevallen bomen zo
spoedig mogelijk te vervangen door nieuwe
exemplaren.

Tandarts & Mondhygiënistenpraktijk de Hoef
Tandarts en Mondhygiënistenpraktijk de Hoef gaat voor een
gezonde en aantrekkelijke lach en biedt de kwaliteit
die u van een professionele praktijk kunt verwachten.
Iedereen die zijn of haar gebit goed wil onderhouden,
gezonder of mooier wil maken is welkom!
Wij kennen geen wachtlijst en zijn toegankelijk
voor mensen in een rolstoel.
Troostlaan 1
1816 NH Alkmaar
tel: 072-520 00 88
Ook open op
donderdagavond
Voor meer informatie
Kijk op:

www.praktijkdehoef.nl
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Rondje groen
Op maandagmiddag 16 september was het
dan zover. Een lang beloofde rondgang
door de wijk met de wijkbeheerder Groen
Sytze van Wagtendonk en Cees Bas van
boombeheer. Een ruime vertegenwoordi-

Molenwiekje
Leer deze winter de wereldtaal
ESPERANTO
en spreek de taal in 2014 tijdens het
Esperanto Wereldcongres in
Buenos Aires (Argentinië).
Gratis lessen: <www.Lernu.net>
Van dit laatste gebied hebben we de tekening ontvangen. Het definitieve groenplan
voor de rest van het ontkoppelingsgebied is
nog niet klaar. Intussen heeft u kunnen zien
dat een groot aantal boomplantgaten van
zo´n zestien kubieke meter gegraven zijn en

ging van wijkbewoners was aanwezig. De
eerste taak was een plaats te vinden voor de
tien Esdoorns die gekapt waren langs de
Honthorstlaan. Dit was niet zo moeilijk,
waardoor de Honthorstlaan weer een echte
laan gaat worden. In de drie verhoogde
bloemperken bij de entrees van de flatgebouwen werd besloten maar één klein
boompje te plaatsen om niet te veel zon
voor de bloemen weg te nemen. Er werd, tot
groot genoegen van de bewoners, toegezegd
dat de zes grashoekjes langs de Bloemaertlaan ingevuld gaan worden met grondbedekking, vaste planten of struikjes. De
Bloemaertlaan Noord gaat er helemaal
prachtig uitzien met brede stroken bloeiende heesters en een rij zuilvormige Iepen.

gevuld met tuingrond, die aangeven waar
de bomen komen. Bedenk verder dat de
meeste hoekperken met sierheesters beplant
gaan worden en u heeft een idee hoe alles
er uit gaat zien wanneer binnenkort de regenwater ontkoppeling word afgerond.
Martien de Bruijn
Werkgroep Groen

Omgewaaide Iep in de
Bloemaertlaan
Op bladzijde 31 vindt u acht foto’s van omgevallen of gekapte bomen in onze buurt.
Wie kan de locaties van alle acht bomen raden. Een cadeaubon van € 7.50 wordt verloot onder de correcte inzenders. Honthorstlaan 262 of <voorzitter@geestmolen.nl>
November 2013
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De Alkenhorst
- Tijdens de mooie herfst werd van het
voorzichtige buitenterrasje bij de hoofdingang diverse keren gebruik gemaakt. Misschien dat komend voorjaar zich een vollediger terrasje heeft gevormd wat nog meer
mensen trekt. Op de beschutte binnenplaats

van het appartementencomplex staat nog
steeds een buitenterrasje.
- De Stadskrant van 25/9 riep vrouwen die langere tijd niet gewerkt hebben en
graag aan de slag willen met werk of opleiding - op om op donderdagmorgen 19 september 2013 naar de Alkenhorst te komen.
- De Public Relations rond de domotica
woning (met thuis elektronica) aan de Jongkindlaan 153 inclusief rondleidingen voor
privé bezoekers, lijkt te zijn ingedut. Momenteel huurt de gemeente dit ingerichte
appartement voor twee jaar als modelwoning.
- Op zondagmiddag 12 januari 2014 houdt
het Buurtoverleg voor het eerst een nieuwjaarsreceptie in dit nieuwe wijksteunpunt.
Iedere wijkbewoner is welkom en uitnodigingen volgen later.
Veertigjarig priesterjubileum
Op 29 september werd in Tuitjenhorn het
veertigjarige priesterjubileum gevierd van
pastoor Jan Berkhout. Uit al zijn vorige
20

parochies waren aanhangers gekomen om
dit jubileum mee te vieren, zodat de lokale
dorpskerk tjokvol zat. Vanuit Volendam
kwam hij na de cafébrand op oud-/
nieuwjaarsdag 2000/2001 als emeritus pastoor in onze wijk - de Tethart Haagstraat wonen. Dit jubileum zal de kroon op het
werk zijn van pastoor Jan Berkhout. De
eerste druk van zijn biografie door journalist Jan Vriend was na ruim een maand al
uitverkocht. Zodoende verschijnt er een
tweede druk.
Zondagwerk
Op zondagmiddag 29/9 waren twee mannen
bezig met het schilderen van de leuningen
van de Terborchbrug over de Hoevervaart.
Hiermee wordt gemeentelijk onderhoud dus
ook op het weekend uitgevoerd.
De Geestmolen
Eind augustus werden de wieken van de
watermolen door twee mannen geschilderd
die vanuit een bak, via een hoogwerker, in
de lucht stonden te werken. Op hoog niveau
schilderen was imponerend om te zien.
Verbeterdebuurt.nl
De Stadskrant van 25 september meldt op
de voorpagina de aansluiting van de gemeente Alkmaar bij de landelijke website
<Verbeterdebuurt.nl> voor het melden van
onderhoud in de openbare ruimte (lantaarn palen/gevaarlijk liggende klinkers/tegels) èn
ideeën voor uw buurt. Na het intikken van
uw postcode volgt een lokale kaart en kunt
u uw verhaal kwijt.
Onderhoud rioleringen
In september reinigde Insituform de bestaande riolen van de Terborch- en de Bloemaertlaan, er werd een video gemaakt van
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het inwendige van de riolen en binnenbekleding aangebracht.
Afronding ontkoppeling
Op woensdagmiddag 23 oktober werd de toen bijna - voltooide regenwater ontkoppeling in ons werkgebied, feestelijk afgerond
met een voetbaltoernooi voor de schooljeugd. Er werd gespeeld op het afgelopen
zomer vernieuwd opgeleverde trapveld met
kunstgras, tussen de Moreelse- en de Corne-

plex ‘De Winterlinde’ aan de Saverystraat,
vier aanlegsteigers aangebracht.
- Na de uitbundige regenval op 11, 12 en 13
oktober verdwenen enige voor de ecologische oevers aangelegde horizontale planken, met paaltjes, ònder het waterniveau
van de Hoevervaart.
Parkje
In het parkje langs de Terborchlaan aan de
overkant van de te verbouwen Albert Heijn,
werden rond oktober twee mooie metalen
zitbanken aangebracht, met daar tussenin
een vuilnisbak. De pastelkleur groen van de
banken brengt het komende voorjaar nog
dichterbij.
Hop
Op 23 en 24 oktober werd de Hoef vereerd

lis Begastraat in. De aanwezigheid van wethouder Jan Nagengast benadrukte de duurzaamheid van de eerste fase van het Waterplan. In 2014 wordt dit voortgezet in De
Hoef ZO onder leiding van de nieuwe projectleider Otto van der Wal, e-mail
<OWal@alkmaar.nl>.
Hoevervaart
In oktober werden langs de oostelijke oever
aan de zijkant van het appartementencom-

met een bijzondere gast. Op het braakliggende woningbouwterrein tussen de Jan de
Heemstraat en de Hoevervaart in hadden
zich vogelspotters verzameld, gewapend
met telelenzen en verrekijkers. Navraag
leerde dat het ging om een vrij ongewone
en mooi gekleurde vogel - de hop - die
blijkbaar Alkmaar-West aandeed.
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Willem Kalfstraat
De digitale Officiële Mededelingen van 23
oktober melden dat het aangevraagde elaadpunt voor een elektrisch voertuig in de
Willem Kalfstraat - waarvoor op 16/10 een
besluit werd genomen - inmiddels is ingetrokken. De verzoeker is naar elders verhuisd.
Zwembad
De Alkmaarsche Courant van 9 oktober
meldt dat het aan de Judith Leysterstraat
gelegen zwembad ‘de Badkuip’ per 1 januari 2014 wordt overgenomen door
Zwemcentrum Alkmaar.
Kap Lindeboom
De digitale Officiële Mededelingen van 30
oktober melden de kap van een (volwassen)
lindeboom achter de Vliegerstraat 42, wegens het te dicht staan op de erfgrens.
Wijkmeester = Gebiedsconsulent
Per 1 november 2013 werd de functie van
wijkmeester gewijzigd in Gebiedsconsulent. Wegens bezuinigingen is Alkmaar nu
opgedeeld in drie grote gebieden: Noord,
Midden en Zuid, waarbij De Hoef onder het
gebied Zuid valt. Hier resideren Gebiedsconsulenten Nelleke Kool en Annemiek Benjamin in het huidige kantoor aan
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de Honthorstlaan 436/hoek Terborchlaan, email <zuid@alkmaar.nl>.
Telefoon: 072-548 81 72 / 072-548 81 77
<www.alkmaar.nl>
De HoefZO
- De activiteiten van het per 1/9/2013 opgeheven Buurthuis Alkmaar-West aan de
Mesdaglaan, worden sindsdien voortgezet
in De Blauwe Boom, Bart van der Leckstraat t/o nummers 26 - 40 (schuin achter de
Aldi).
- Tijdens de bomen vellende storm van
28/10 werd en passant ook meegenomen
een halve noordelijke buiten zijmuur van
het Woonwaard flatgebouw aan de Mesdaglaan. Gedacht wordt aan te weinig muurankers, vocht en vergaan metselwerk, als mede oorzaken.
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Audiologisch Centrum HN
Zaterdag 9 november vond een opendag
plaats in het gebouw van het Audiologisch
Centrum Holland Noord, De Vliegerstraat
1A. De twee behandelgroepen voor peuters
en kleuters van anderhalf tot vier jaar oud
bestonden tien jaar.
- De Knipoog is voor dove - inclusief het
leren van gebarentaal - of slechthorende
kinderen.
- De Ster is voor kinderen met spraak- en
taalmoeilijkheden.
Daarom kwam burgemeester Piet Bruinooge ‘s morgens de opening verrichten, met

Wie dacht dat er een feestje plaats vond
op de Van Ostadebrug werd teleurgesteld.
Vanaf 11 november werd het wegdek van
de brug bij de molen geheel vernieuwd.

www.gradavanwelzen.nl

een paar aangeleerde gebaren. Oók volwassenen met een bepaalde moeilijkheidsgraad
van doof-/slechthorendheid, kunnen uitgebreid advies verwachten van dit Audiologisch Centrum. De specialisatie is voor alle
leeftijden.
Creatieve vrouwenochtend
Op woensdag 27 november vindt van 09.45
- 12.30 uur een gratis creatieve ochtend
plaats voor vrouwen in de Gereformeerde
Gemeente ‘Bij de Bron’, Willem Buytewechstraat 2. Onder het genot van een kopje
koffie, meditatie of een gedicht voorlezen,
wordt een waxinelichtjeshouder gemaakt.
De volgende keer zal zijn op woensdagmorgen 8 januari 2014.

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

Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>
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Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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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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Kerstmiddag
voor alle ouderen
De diaconie van de Vrijheidskerk nodigt u van harte uit voor een kerstmiddag voor àlle ouderen van onze wijk. U
bent op maandag 16 december vanaf
14.00 uur welkom voor koffie of thee
met gebak.

U bent van harte welkom. Het programma
is ongeveer om 16.00 uur afgelopen.
Wilt u zich wel van tevoren opgeven op
één van onderstaande telefoonnummers.
Winnie ter Veen 785 15 40; Eina Tromp
515 24 07; Joke van den Bos 58 94 914.
Mailen mag ook:
<jokevandenbos@hotmail.nl>.

O

m 14.30 uur begint dan de kerstliturgie met zingen en lezen van het
kerstverhaal, Dominee Nielspeter Jans zal
ons aan de hand van beelden laten kennis
maken met de herders. Er zijn gedichten,
kortom voor elk wat wils. In de pauze is er
dan weer koffie en thee met….en na het
zingen van het ‘Ere zij God’ staat er warme chocomel en kerstbrood klaar. Natuurlijk is er ruimschoots de tijd om met elkaar
te praten in de mooi versierde kerkzaal.

Gezocht
Burgerhulpverleners
Burgerhulpverleners.
De inzet van (vrijwillige) burgerhulpverleners is erg belangrijk. Ze wonen of werken
in de wijk en kunnen dus snel ter plaatse
zijn. Bij een 112-melding worden burger hulpverleners met een sms opgeroepen. Als
ze dan kunnen, gaan ze direct naar het
slachtoffer, of halen eerst een AED op.
Burgerhulpverlener worden?
Alkmaar heeft nog zo’n 250 burger hulpverlener nodig, ook in uw wijk.
Wil jij je ook inzetten om levens te redden,
word dan burgerhulpverlener. Het
BurgerAED-systeem is een vrijwillig
systeem en je geeft zelf aan waar en
wanneer je beschikbaar bent.

Voor reanimatie hoef je geen volledige
EHBO diploma te hebben, maar slechts het
reanimatiecertificaat wat in één avond is te
leren. Bij de meeste zorgverzekeraars wor den die kosten in een aanvullend pakket
geheel of gedeeltelijk vergoed. Voor meer
info en ook een video over het BurgerAEDsysteem ga je naar: <BurgerAED.nl>.
Kun je reanimeren, geef je dan op als bur gerhulpverlener voor Alkmaar en ga naar
de website <HartslagNu.nl>.
Voor een reanimatiecursus en een cursuslo
-catie, kijk op
<Reanimatiepartner.nl> en klik op ‘Over
cursussen’. Heb je vragen, mail die naar:
<BurgerAEDalkmaar@gmail.com>.
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November
inbraakmaand
Uiteraard hopen we, dat een inbraak u
bespaard zal blijven. Maar u kunt er zelf
iets aan doen om het inbrekers zo lastig
mogelijk te maken. Enkele tips om woninginbraken tegen te gaan:
- Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Vraag
advies aan een PKVW beveiligingsbedrijf,
zie hiervoor:
<www.politiekeurmerk.nl>.
- Laat als u ‘s avonds niet thuis bent binnen
licht branden. U kunt dat regelen met tijdklokken. Denk ook aan de bovenverdieping!
- Sluit ramen en deuren altijd af. Vergeet
het nachtslot van de voordeur niet.

- Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng
een speciaal hiervoor geschikt slot aan.
- Haal de sleutel uit de binnenkant van het
slot.
- Sleutels buiten verstoppen is niet handig.
Deurmat en bloempot zijn geen ‘geheime
plaatsen’.
- Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).
- Plaats waardevolle spullen uit het zicht
van voorbijgangers.
- Graveer postcode en huisnummer op
waardevolle eigendommen.
- Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in
huis heeft.
- Berg waardevolle papieren en sieraden
goed op in een kluisje.
- Plak geen afwezigheidsbriefje op uw deur.
- Zorg voor voldoende buitenverlichting.
- Zorg dat opklimmen onmogelijk is; zet
ladders en vuilcontainers weg.
De Politie

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.
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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
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Bewonersonderneming Alkenhorst
‘Bewonersonderneming Alkenhorst’ zet
zich in voor het belang van AlkmaarWest. De bewonersonderneming is van
en voor alle wijkbewoners. Door samen
de krachten te bundelen in een bewonersonderneming die zich inzet voor de wijk
zal de wijk zich sociaal, maatschappelijk
én economisch sterker ontwikkelen.
Om dit te bereiken zoekt zij:
Leden voor de bewonersraad
Wijkondernemers
Gastheren- en vrouwen voor de Alkenhorst
Bestuurders, PR-medewerker

De mensen die wij zoeken, zijn in de eerste
plaats wijkbewoners die met vasthoudendheid en overtuiging hun wijk leefbaar willen krijgen en houden. Met een positieve
kijk op het leven dragen zij bij aan een
maatschappelijk ontwikkeling van hun
wijk. Bewoners uit andere wijken van Alkmaar of zelfs daarbuiten worden ook uitgenodigd om te reageren als zij menen dat ze
door specifieke ervaring of kwaliteiten van
toegevoegde waarde kunnen zijn.
De bewonersonderneming opereert vanuit
‘Huis van de wijk’ De Alkenhorst. Deze
nieuwe wijkaccommodatie beschikt over
talloze voorzieningen die het organiseren
van activiteiten vergemakkelijken en ondersteunen.
Bent u geïnteresseerd om actief te worden
in de Bewonersonderneming Alkenhorst?
Neem contact op met de leden van de bewonersraad:
Reinier Pepping of Erica Dominicus.

- De bewonersraad vormt de ‘dagelijkse
organisatie’ en zorgt voor de continuïteit in
de bewonersonderneming. De leden, bij
voorkeur jong en oud, kennen de wijk als
geen ander. Ze weten wat er speelt, en om
wie het gaat.
- De wijkondernemers zijn de
‘krachtpatsers’ van hun eigen wijk. Ze zijn
initiatiefrijk en organiseren activiteiten waar
behoefte aan is en brengen mensen samen.
- De gastheren- en vrouwen zijn een onmisbare schakel. Zij zijn het gezicht van de
Alkenhorst en daarmee ook het eerste aanspreekpunt voor alle bezoekers en deelnemers van activiteiten van de bewonersonderneming.
- De bestuurders stimuleren de bewonersonderneming, zorgen voor contact met ge- Adresgegevens:
meente en andere partijen en bewaken de Schelfhoutlaan 4, 1816 LG Alkmaar
Telefoon: 06-130 041 10 (Reinier) of 06organisatie en de koers op langere termijn.
- De PR-medewerker heeft basiskennis 504 049 90 (Erica)
van de media en sociale media en zorgt via E-mailadres: <info@dealkenhorst.nl>
een goed netwerk met de pers voor structu- We bsi t e: < www. dea l ken h or st.n l>
rele publiciteit voor de bewonersonderneming. Ziet aan de lopende band kansen om Openingstijden ‘Huis van de wijk’ De Alte communiceren over activiteiten van de kenhorst:
wijkondernemers. Ervaring met tekstver- Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur
werking, DTP-software en contentmanage- tot 17.00 uur
Zondagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur
mentsysteem zijn gewenst.
November 2013
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Buurtbemiddeling

Nieuws van
De Driemaster

in gesprek met je buren
Niemand zit op ruzie te wachten, al helemaal niet met de buren. In veel gevallen
maken opgelopen emoties het moeilijk
om nog tot afspraken te komen. Buurtbemiddeling kan helpen om de klachten
tussen u en uw buren weer bespreekbaar
te maken, zodat u samen naar oplossingen kunt zoeken.

S

tichting Welzijnsbevordering Kern8
heeft opgeleide vrijwilligers om te bemiddelen in burenruzies. Op uw verzoek,
kunnen deze buurtbemiddelaars helpen om
de verstoorde relatie met uw buren te herstellen.
Voor u actie onderneemt bij burenoverlast,
is het goed eerst bij uzelf te rade te gaan.
Waar gaat het precies om? Als u er samen
niet uitkomt dan is het tijd om hulp van
buurtbemiddeling in te roepen.
Bij elk conflict is het beter dat de buren zelf
hun probleem oplossen dan dat een andere
partij een oplossing oplegt. Zo is de kans
kleiner dat een probleem zich opnieuw
voordoet.

Oud papier kan wekelijks naar de container gebracht worden op vrijdag van
13.30 tot 15.30 uur. De verzamelbak
staat op het schoolplein noord aan de
Gabriël Metsulaan.

D

e school hoopt dat veel ouders, grootouders en de omgeving weer hun papier naar het inzameladres brengen.
Johan v. H (8) nam deel aan de finale van
de Nationale Lego bouwwedstrijd, categorie 6 tot 8 jaar, in Utrecht. Hij werd geen
winnaar, maar kreeg als prijzen mee naar
huis een t-shirt, een koets en veel Lego
minifiguren.
EHR

Wanneer kunt u buurtbemiddeling niet
inschakelen?
Conflicten waarbij sprake is van verslavingen en/of psychiatrische problematiek, mishandeling, lopende aangifte/ juridische procedures, conflicten in één familie, onenigheid met instanties, buitensporige agressie,
ernstige conflicten en crisissituaties en burenruzies waarbij strafbare feiten zijn gepleegd lenen zich niet voor buurtbemiddeling.
Contactgegevens Projectleider buurtbemiddeling Alkmaar
Tel: 06 – 243 681 53
<buurtbemiddeling@kern8.n>
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Natuurgidsen
cursus bij
Natuur Instituut
Wilt u ook meer weten over de natuur en
graag vertellen over flora en fauna?
Word dan Natuurgids! Op woensdag 30
oktober startte het Natuur Instituut weer
met de succesvolle opleiding tot natuurgids, die na ruim een jaar wordt afgesloten met het officieel erkende diploma
voor Natuurgids.

D

e eerste groep van vijfentwintig is
inmiddels gestart, maar belangstellenden kunnen in de vervolggroep instromen.
De opleiding omvat ruim veertig theorieavonden en praktijkbijeenkomsten in de
natuur. De theorie vindt op woensdagavond
plaats en wordt in Alkmaar gegeven. De
praktijkbijeenkomsten vinden veelal op
zaterdag plaats in de natuur. Hiervoor bezoeken we diverse mooie biotopen in Noord
-Holland.

Méér natuur
Het hoofdthema van de opleiding is ‘méér
natuur en een beter milieu’. Vooral in het
steeds meer verstedelijkte Noord-Holland is
dit belangrijk. Een natuurgids is een kaderlid die dit tracht te bereiken door diverse
activiteiten over natuur, milieu of landschap te organiseren of uit te voeren. Na
afloop van de cursus zijn alle natuurgidsen
echter vrij om zelf te besluiten hoe ze hun
kennis en vaardigheden eventueel inzetten.
Dat mag bij een natuurorganisatie, maar het
is in principe voor eigen gebruik en eigen
ontwikkeling. Het Natuur Instituut kent dan
ook geen verplichte lidmaatschappen tijdens of na de cursus.
Natuurcentrum Alkmaar
De lessen worden verzorgd door hoogleraren, biologen en boswachters, met een
enorme schat aan ervaring op hun vakgebied. In het splinternieuwe Natuurcentrum
in Alkmaar worden de lessen ondersteund
met een modern interactief Response Systeem. Ter ondersteuning van het huiswerk
beschikt u over een digitaal Blackboard en
ELO (electronische leer omgeving). Voor
alle cursisten zijn microscopen en verrekijkers aanwezig. Door een subsidie van het
Natuur Instituut blijven de kosten beperkt
tot 395 euro. Voor inlichtingen kunt u bellen met het secretariaat 072-520 18 85 of
een e-mail sturen naar
<info@natuurinstituut.nl>. Aanmelden kan
via de website <www.natuurinstituut.nl>
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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

Dichtbij……het verst!
Winkelcentrum De Hoef
Van Ostadelaan 284
Tel (072) 52 01 078
Bedrijfsmatige verzekeringen
Particuliere verzekeringen
Pensioenen
Hypotheken
Financieel advies

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

Wijkkerk Pius X
Kerstpakkettenactie
Het R.K. Parochieblad van 1 november
vraagt aandacht voor de Kerstpakketten
actie 2013. Diverse parochies verzorgen
voor ‘Het Heem’ en ‘de Inloop’ kerstpakketten. Voor ‘Het Heem’ zijn de suggesties
voor de samen te stellen pakketten bestaande uit bij voorkeur blikjes (maaltijd)soep,
macaroni, rijst, cocktailworstjes, vacuümverpakte kaas, ontbijtkoek, potjes groente,
conserven, sappen, koekjes, chocolade.
De pakketten kunnen in het weekend van 14
en 15 december worden ingeleverd in de
Pius X voor en na de viering van zondagochtend 15/12 en in de St. Joseph voor en
na de viering op zaterdagavond 14/12. Zo
nodig is ophalen mogelijk.
Kerst in de Pius X
De kerkavonddienst op dinsdag 24 december begint om 19.00 uur. Pater Diego gaat
voor.
Op Kerstmorgen 25 december begint de
dienst om 9.30 uur onder leiding van pastor
Jeroen de wit, met medewerking van het
Dominicuskoor.
EHR

Nieuws van
De Vrijheidskerk
Zondag 24 november: 'laatste zondag
kerkelijk jaar' in de Vrijheidskerk
Het is een goede kerkelijke gewoonte om
één keer per jaar in een eredienst de namen
van overleden dierbaren te gedenken. In de
Vrijheidskerk gebeurt dit tijdens 'de laatste
zondag van het kerkelijk jaar' Tijdens de
dienst noemen wij de namen van gemeenteleden die sinds vorig jaar advent gestorven
zijn. Ook dit jaar is het weer mogelijk om
de naam van iemand aan te dragen. U kunt
deze naam aan Dominee Jans doorgeven tot
zaterdagmorgen 23 november (072-515 76
25, <Jansponne@hetnet.nl>). Wijkgenoten
zijn hartelijk welkom.
Kerst in de Vrijheidskerk,
24 en 25 december
Onze kerstnachtdienst begint om 21.00 uur.
We vieren de geboorte van Jezus, horen
weer het aloude kerstevangelie en zingen
samen de bekende kerstliederen. Er is
prachtige muziek met verschillende instrumenten. De kerkzaal is mooi versierd met
een boom en sterren aan de hemel. Na de
dienst is er natuurlijk kerstbrood, chocomel
en glühwein.
De volgende ochtend begint de dienst om
10.00 uur. Daarin hebben de kinderen een
grote rol met een kerstspel. De cantorij doet
mee en is er het verhaal van de geboorte
van Jezus in alle toonaarden. Iedereen is
hartelijk welkom, er is oppasdienst voor de
kleinsten.
Ingvild van den Bos
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in Medisch Centrum Beter, De Vliegerstraat 1G
verzorgt opleidingen en consulten in de natuurgeneeskunde

Neuro Emotionele Integratie (NEI)
de oplossing voor zowel fysieke als emotionele klachten
Maak een afspraak voor meer informatie of voor een consult (vergoeding vaak
mogelijk via aanvullende zorgverzekering) of leer zelf werken met NEI.

Genieten van Gezonde Voeding
de lekkerste cursus over gezonde natuurvoeding
Wanneer je meer kennis hebt over voeding en over hoe het lichaam het beste
gevoed wordt kun je betere voedingskeuzes maken in tijden dat je lichaam meer
energie en ondersteuning nodig heeft. Cursus omvat 4 lesdagen van 10 tot 17uur
op vr. 22 november, vr. 6 december, vr. 10 januari en vr. 31 januari.

Levend Bloed Analyse
enkele druppels geven zicht op de oorzaak van vage klachten
Een afwijking in de vorm en de activiteit van de bloedcellen en de aanwezigheid
van gistcellen (bijv. candida albicans) en bacteriën in het bloed kan leiden tot
een wijd spectrum aan klachten. Bloed Analyse geeft inzicht in de juiste aanpak.

Bach Bloesem Remedies
38 bloemenremedies die harmonie en evenwicht brengen
Bestel een persoonlijke remedie of leer zelf werken met deze verfijnde remedies.

www.natuurgeneeskundigcentrum.nl
info@natuurgeneeskundigcentrum.nl of 072-5314604
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Het Respijthuis in
Alkmaar
Het Respijthuis in Alkmaar is er om te
voorkomen dat mantelzorgers uitvallen.

I

edere mantelzorger weet hoe zwaar soms
de zorg voor een naaste kan zijn. Vaak
24 uur per dag, zeven dagen per week. Hoe
fijn zou het zijn als je als mantelzorger een
paar dagen ontlast kan worden doordat vrijwilligers taken overnemen? Bij het Respijthuis in Alkmaar kan dat.
Het Respijthuis is het eerste huis dat 24 uur
gerund wordt door vrijwilligers, gecoördineerd door twee professionals. De vrijwilligers nemen de dagelijkse zorgtaken van de
mantelzorger over. Ze zorgen voor het ontbijt, de lunch, het schoonhouden van het
huis en activiteiten met gasten.
De ervaring leert dat een verblijf in het
Respijthuis een positieve invloed heeft op

zowel de gemoed- als de zorgtoestand van
de zorgvrager en mantelzorger. Regelmatig
zitten gasten, mantelzorgers, vrijwilligers,
buren, leerlingen, thuiszorg en zelfs kinderen uit de wijk bij ons aan de keukentafel,
zegt Simone. Mensen stimuleren elkaar, wat
een positieve invloed heeft op het welbevinden en de zelfredzaamheid.
Voor meer informatie: bezoek onze open
dagen, elke eerste woensdag van de maand
van 10.00-12.00 uur. Daarnaast kunt u altijd
contact met ons opnemen via 072-512 66 65
of <info@respijthuis-alkmaar.nl>.

Simone en Petra

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>
Uitgave De Geestmolen
De Geestmolen is sinds 1995 een uitgave van de vereniging Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmolen’ en verschijnt vier 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 laatste bladzijde).
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,Rabo bank rekening NL93 RABO 0376 4995 16
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Nummer 4063754
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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.
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: dnoDoen, Jan de Heemstraat 7,
tel. 514 29 86, Klachten: 072-514 29 60
<info@dnodoen.nl> <www.dnodoen.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. 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

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, do. 10.00-10.30 tel. 0900-8844
<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>, bibliotheek
grote letter boeken, ma. 14.00-15.30 uur
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, <info@dealkenhorst.nl>
Website: <www.dealkenhorst.nl>
- Evean Thuiszorg: 0900-9897
- WonenPlus: Schelfhoutlaan 4, tel: 512 27 11
E-mail: <info@wonenplusalkmaar.nl>
Gebiedsbeheerder: info over openbare buitenruimtes: bellen naar het Klant Contact Centrum
(KCC) tel. 14 072 of de gebiedsconsulent
Gebiedsconsulent: Nelleke Kool, Annemiek
Benjamin tel. 548 81 77. Spreekuur Honthorstlaan 436, ma 9.30-10.00, do. 9.00-10.00.
<zuid@alkmaar.nl> 548 81 72 / 548 81 77
Wijkcoördinator: Ellen de Man, tel: 548 86 52,
of 14072. e-mail: <edman@alkmaar.nl>
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Lidmaatschap

Projectgroepleden

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

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, Lievenshof, Moreelsestraat, Porcellishof, Schelfhoutlaan, Terborchhof, Terborchlaan, Tethart Haagstraat, De Vliegerstraat, Weenixhof, Weissenbruchstraat, Willem
Hedastraat, Willem Kalfstraat, Résidence Hoevervaart, De Alkenhorst, Bosschaertpad, 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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